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VERZAMELING 
DER 

'fETTEN, BESLUITEN EN ARRESTEN 
BETREKKELIJK HET 

OPENBAAR BESTUUR IN DE NEDERLANDEN 

'EDERT DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813. 

4 .Iaimari 1904. B}:ALUIT , houdende machti
ging tot uitgifte van Bcbatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 1. 

5 .Tantwri 1904. BE L U IT, boudende beslissing 
dat een verzoek tot oprichting eener sme
derij niet mag ge\veigerd worden op grond 
dat adressant door den geringen omvang 
van bet perceel gedwongen zal zijn het be 
drijf op de open bare straat uit te oefenen. 

vV1J WILHELMINA, ENz . 

Beschikkende op het beroep , ingesteld door 
H. vV.ESTERIK , te ·Hattem , tegen het besluit 
Yan burgemeester en wethouders dier gemeente 
cl .c1. 3 December 1902, n°. 3/1186, waarbij hem 
vergunning is geweigerd voor het oprichten 
van eene grof-, hoef- en kachelsmederij ; 

Den Raad van State, enz. 
Overwegende, dat burgemeester en wethou• 

clcrs de gcvraagde vergunning hebben gewei
gcrd uit overweging , dat de ruimte te klein 
is om binnen de g1·enzen van het perceel paar
clen tc kunnen beslaan , karren en rijtuigen te 
repareeren , met ijzers van 3 meter Jengte of 
!anger in het vuur te werken ; dat het derhalve 
vaststaat , dat adressant werkzaamheden op 
straat r.al moeten verrichten; dat daarvoor de 
stmat te smal is en gevaar zou opleveren voor 
de passage en de passeerenden en hinder van 
ernstigen aard ; 

dat de aanv rager , bij Ons in beroep ge
komen , heeft te kennen gegeven , dat de be
r.waren van burgemcester en weth ouders zijns 

inziens geen reden van weigering kunnen op
leveren volgens art. 11 der Hinderwet, daar 
hij slechts aangevraagd heeft in het genoemde 
perceel zijn bed rijf te mogen u i toefenen en 
niet daarbuiten; en voorts, dat de ruimte van 
het perceel , ongevecr 5 bij 5 meter, voldoende 
is tot uitoefening van zijn beclrijf , daar boven
dien het naastgelegen pereeel door hem als 
woning en bergplaats kan worden gebrui kt; 

0. , dat burgerneester en w~th ouders van 
Hattem de gevraagde vergunning hebben ge
weigerd :op groncl dat volgen s de ingczonden 
beschrijving van het pereeel de ruimte te klein 
is om claarbinnen het beroep van adressant te 
kunnen u i toefenen en het dus vaststaat dat 
adressant werkzaarnbeden op straat zal moeten 
verriehten , hetgeen gevaar en hinder van ern
stigen aard voor de passage r.oude opleveren; 

dat intu ssehen, blijkens hot tot burgemee ter 
en weth ouders van H attem gericht verzoek
sehrift van den aanv ragcr, alleen vergunning 
is gevraagd tot bet opriehten eener smederij 
in bet aangeduide perceel, zoodat uit die ver-

. gunning niet het recht zou voortvloeien het 
bedrijf op de open bare straat nit te oefenen ; 

dat bet bO\·endien tot de taak van het ge
meentebestuur behoort, door politiebepalingeu 
belemmering van het vcrkeer op de openbare 
straat te voorkomen; 

dat dus de grond van weigering , in bet be
streqen besluit opgenomen , niet afdoende is 
en bet ter zitting van burgemeester en wet
houders van Hattem , gehouden op 3 Decem
ber 1902 , ter ui tvoering van art. 7 , al. 1, der 
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Hinderwet, nog aangevoerdc bczwaar, dat de 
inrichting hinder van roet en teenkolendamp 
zou doen ontstaan niet voldocnde is gestaafd; 

Gezien de I{inderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bcstreden besluit , 
aan H. W}:STERIK te H attem en zijne recht
vc rkrijgcnden alsnog vergunning te vcrleenen 
tot het oprichten van eene grof-, hoof- en 
kachel mederij in het perceel wijk A , n°. 177 
aldaar, kad. bekend gemeente Hattem, Sectie E , 
n°. 78 , volgens de aan dit be luit gehechte 
bcschrijving en plattegrondteekening en met 
bepaling, dat de inrichting zal moeten zijn 
voltooid en in working gebracht binnen twee 
maanden na de clagteekening rnn dit besluit. 

(Gem.stem.) 

6 Jamtari 1904. BESLUIT, tot aam·ulling van 
den staat , voorkomende in artikel 2 van 
het K oninklijk beslui t van 18 n-[aa1-t 1903 
(Staatsblacl n°. 86). S. 2. 

WIJ v\~LHELMIN.A., ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Mini ter van 
Bi nnenland cbe Zaken van 26 November 1903, 
n°. 4841 , afdeeling .A.rbeid; 

Gezien artikel 5, 4e lid , der Arbeidswet 
(wet ,an 5 Mei 1889, Staatshlacl n°. 48, laatste
lijk gcwijz igd door de wet van 21 October 1902, 

taatsblacl n°. 185); 
Gelet op artikel 1, sub XI, van bet K onink

lijk besluit van 9 D ecember 1889 (Staatshlad 
n°. 176) , laatstelijk gewijzigd door Ons bcsluit 
van 3 Jj'obruari 1902 (Staatshlad n°. 15) ; 

Den Raad rnn State gehoord (advics van 
22 D ecember 1903, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onz n voor
noemden )Linister van 4 Januari 1904, n°. 9304, 
afdeeling .A.rbeid ; 

H ebbcn goedgevonden en verstaan: 
Art. t . D e taat, Yoorkomende in artikel 2 

van On besluit rnn 18 ::\Iaart 1903 (Staatsblacl 
11°. 86) , wordt aangevuld met bet volgende: 

K olom I. Kolom II. I K olom III. 

Barrndeet. Jvan 15:M:a~rtl 2 uur I 
tot 1 J um. de nacht . f 

Kolom 
IV. 

10 

2 . Dit bosluit treedt in working op den 
tweeden dag na dien van de dagteeken ing van 
het Staatsblacl en van de Staatscotwant, waarin 
het i geplaatst. 

Onze :Mini ter rnn Binnenlandscbc Zakcn is 
belast met de uin·oering van dit be luit , dat 
gclijktijdig in het Staatsblacl en in de taatscou-

rant zal worden geplaat ten waa1Tan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad ,an tate. 

's Gravenbage, d n 6den Januari 1904. 
(qet.) WILHELMIN .A.. 

De Ministe1· ~•an Binne11landsche Zaken, 
(_get. ) K UYPER. 

(Uitgeg. 23 Jan. 1904.) 

6 Januari 1904. BF:SLUIT, b oudende opheffing 
van de bepalingen, krachtens welke Fenlo 

· en Maastricht werden bescbouwd als be
sloten teden in den zin van artikel 17 
d er Algem eene ,Vet Yan 26 Aug ustus 1 Z-2 

(Staatsbla£l 11°. 38). S. 3. 

WIJ vVILHEL:Mll A, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen }tinister rnn 
Financien ,an 19 December 1903, n°. 77 , ln
voerrecbten en A ccijnzen; 

Gelet op art. 1 dor laatstelijk bij de wet van 
7 D ecember 1896 (Staatshlacl n°. 212) gewijzigcle 
wet van 4 April 1870 (Stac1tsblacl n°. 61); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
29 December 1903, n°. 21) ; 

Gezien bet nadcr rapport ,san Onzen voor
noemden Minister Yan 2 Januari 1904, n°. 78, 
Invoerrecbten en .A.ccijnzen ; 

H ebbcn goedgev nden en verstaan: 
.A.rt. I. D e artikelcn en 9 Yan bet K on ink

lijk besluit rnn 7 .Juni 1864 (Staatsblad n°. 60) 
vervallen. 

Art. II. Binnen de gemeente Venlo en Maas
tricht wordt geen document vereiscbt voor 
liet vervoer : 

a. ,an accijn vrije goedercn, met uit:r,onde
ring van houtgecst en daarmede bereide of 
vermengde ,loeistoffen, zoomede Yan de stoffen 
bedoeld in artik I 1 van bet Koninklijk besluit 
van 17 Mei 1877 (Staatshlad n°. 106) ; 

b. rnn zout beneden de boeveelbeid van i·ijf 
kilogram , of van wijn bencden de boeveelheid 
van tien liter. 

Onze Minister ,·an Financien is belast met 
de uin·oering ,an dit besluit, dat in bet Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afsch rift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenbage, den 6den Januari 1904. 
(.get. ) WILHELMINA. 

De Minister i-an Financiiin , 
(_get.) HARTE Y . T ECKLEKBURG. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1904.) 

8 J aniuwi 1904. ARREST van den Hoogen Raad 
der .i: ed. , houdende beslissing , dat het 
bepalen van eenc rooilijn voor nicuw aan 
te leggen straten geacbt kan worden een 
maatregel te zijn in het belang der open
bare ordc, en ,·an de gezondheid der in-
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gezetenen eener gemeente; dat de gemeen
teraad yo]gens art. 135 der gemeentewet 
alzoo bevoegd is dit onderwerp bij veror
dening te regelen, en dat inbrenk op zoo
danige verordening door over de rooilijn 
heen te bouwen , aanleiding kan geven tot 
de toepassiug van art. 180 der gemeentewet. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegend , dat blijkcn s h et bestred en ,wrest 

nm bet gerecbtsbof te Arnbem van 17 Decem
ber 1902 en hot ,onni s der arrondissements
recbtbank te Almelo op 29 Mei 1901 in eersteu 
aanleg tusscben partijen gewezen, met welke 
overwegingen omtrent de feiten bet Hof zich 
heeft ,ereenigd, ten aanzien der feiten rnststaat, 

dat de eiseher huizen willende bouwen op 
zekere bij dagvaarding breeder omschreYen, 
aan hem toebehoo,·ende perceelen grond ge
lcgen in de gemeente Ensch ede en grenzende 
aan de open bare wegen bet Gronauscbe voetpad 
on den Kn eedweg, overeenkomstig de daarop 
in die gemeente destijds bestaande verordening 
de rooilijn heeft gennagd en verkregen ; -
dat in het voorjaar nn 1898 op die terreinen 
door den eischer een 18-tal woningen zijn ge
bouwd, waarbij hij zich echter aan de ·aange
geven rooilijn niet heeft ge toOl"d, docb daar 
overheen heeft gebouwd, en dat bet dagelijksch 
bestuur der gemeente Enschede dam·op , na 
behoorlijke schriftelijke aanzegging tot oprni
m ing van betgeen in strijd met de rooilijn was 
gebouwd, tot toepassing van art. 180 der ge
meentewet is o, ergegaan en een gedeelte van 
2 cler woningen lrneft doen afbreken, en tevens 
aan den eisch er heeft bericbt dat de door hem 
gestichte woningen niet mochten worden be
trokken en dat dit krachtens art. 180 der ge
meentewet zou. worden belet, met beYel om 
een gedeel te de,· gebou wen weg te nemen ; 

0. , dat de eisch er , stellende, dat de,m ban
clelingen van h et gemeeentebestuur waren in 
strijd met de wet en dus onrechtmatig en dat 
hij daardoor schade had geleden, de gemeente 
Enschede in den persoon Yan den verweerder 
heeft doen dagvaarden tot vergoeding der 
scbade zoowel doo,· het onrechtmatig afbreken 
van 2 zijner woningen geleden al s door het 
,·erbod om de overige te betrekken; 

0. , dat bij bet hi er,oor yermelde vonnis der 
arrondissements-rechtbank ' to Almelo, met ver
werping eener exceptie van nietigheid der dag
vaarc1ing , die vordcring ontvankelijk is ver
klaard , en aan den eischer op den eersten cler 
hiervoor vermelde g ronden is toegewezen , 
omdat de rechtbank oordeelde , c1at de bouw
,·erordening krachtens welke de rooilijn was be
paald, in strijd was met de wet, en de op grond 

danrvan hevolen afbraak ,:an 2 woningen was 
eene onrcehtmatige daad, terwijl de rechtbank 
,· oor hot overige de \"Ordering heeft ontzegd: 

0., dat op bet appel Yan beide partijen het 
H of, bij het thans bestreclen anest , bet rnni1is 
der rechtbank beeft vernietigd voor zuove,: 
danrbij de ,ordering aan den eischer was toe
gewezen , en den eisch in zijn geheel liceft 
ont:tegd, oind!it bet Ho£ vnn oordeel was, dat, 
al kon eene enkele bepal ing der verordening 
geacht wordeh verder te gaan clan art. 625 
B. W. toelaat, dit we! zou ·teweegbrengen dat 
zoodanige bepaling op zich 7,eh ·e om·erbind
baar zou zijn , maar geenszins do onYerbind
baarbeid hetr.ij van de geheele Yerordening, 
hetzij Yan sommige daarin voorkomende be
pal ingen, wanneer die daarmede niet eenc on
deelbare wil ,-erklaring des wetge, crs uit
maken, ten geyo]g zou hebben ; 

0 ., dat bi ertegen is geri cht het p rincipaal 
middel van cassatie h etwelk luidt, Schending 
en ,·erkeerde toepassing rnn de artt. 625, 626, 
1401 en 1403 B. W. , 151 Grondwet , 135 , 179 
en 180 gemcentewet en If der Enschedcsche 
verordening op het bouwen, Yernieuwen en 
nfbreken ,an gebouwen Yan 9 F ebruari 1885 
zooals d ie is aangevnld of gewijzigd bij de 
verordeningen rnn 28 October 1886, 9 October 
1896 , 8 Juli , 7 en 21 September en 7 Decem
ber 1897, in verband met de artt. 1, let tot en 
met l e, met de daartoe behoorende bijlagcn , 
2, 3, 23 on 34 van gemelde verordening en de 
artt. 1, la , 2 en 3 der verordening van politie 
binnen de gemee))te En schede van 3 October 
1881, gewijzigd bij verordeningen van 17 ,Juni 
en 7 D ec. 1897, al smede art. 7 der voorfaatst 
genoemde verordening, door de rechtmatigb eid 
aan te nemen van bet door hot dagelijksch 
bestuur Yan genoemde gemeente doen afbreken 
Yan 2 aan den eischer toebehoorende woningen, 
en h ot verbieden om die en andere woningen 
te betrekken met gebod tevens om 7,0 op te 
rnimen, en door op dien grond de door ei cher 
ter zake van de beweerde onrechtmatigheid 
van bedoelde handclingen inges telde vordcring 
tot schade, ergoeding te ontzeggen; 

0. daaromtrent: 
dat het bepalen rnn een rooilijn ,oor niouw 

aan te leggen straten de strekking beeft om 
de veiligbeid van bet verkcer en de n;imere 
toetreding van liebt en lucht in de straat te 
bevorderen , en dus geacht kan wordea een 
maatregel te zijn in bet belang der openbarr 
ordo en .an de gezondheid der ingezetenen , 
on dat dus de gemeenteraad volgens art. 135 
der gemeentewet beYoegd is dit onderwerp bij 
verordening te regelon; 
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0., dat , waal' dit bij de in het middel aan
gehaalde bouwverordening door den gemeen
teraad van Enschede is geschied en, zooals 
feitelijk vaststaat, de uitvoering dier veror
dening overeenkomstig hare bepalingen beeft 
µlaats gehad , - het feit dat de eischer zicb 
aan de aangegeven J'Ooilijn niet stoorde, maar 
daarover been heeft gebouwd, aan bet dage
lijksch bestuur der gemeente de bevoegdheid 
gaf om volgens art. 180 der gemeentewet, met 
inachtneming van de bij datartikelgegeYen Y00r
schriften, o te ruimen en weg te nemen hetgeen 
in strijd met de verordening was gebouwd; 

dat nu dool' het vaststellen en aangeven van 
de rooilijn en door de uitvoering der daartoe 
betrekkelijke bepalingen, de eischer we! in de 
uitoefening van zijn eigendomsrecht is beperkt, 
doeh niet op onrechtmatige wijze, omdat, 
volgens art. 625 B. W. eigeDdom wel het recht 
geeft 0111 van eene zaak het vrij genot te 
hebben en daarover op de volstrekste wijze te 
beschikken , doch alleen onder deze bepaling , 
dat de eigenaai· daarbij niet handele in strijd 
met eene openbare verorden ing daargesteld 
door eene macht die daartoe volgens de Grond
wet de bevoegdheid bad ; 

0. , dat derhalve de in bet middel aangehaalde 
bepalingen der wet of der verordening niet 
Ain geschond en door de rechtrnatigheid aan 
te nemen van het afbreken van 2 aan den 
eischer toebehooreDde won ingen; 

0. , dat bij de toelichting van het middel in 
hoofdzaak nog is beweerd , dat al moge de 
gemeentoraad ook bevoegd zijn om de rooilijn 
bij verordening vast te stellen, in deze de mad 
verder is gegaan, en zoowel in de bouwveror
dening als in de politie-verorden ing bepal ingen 
heeft opgenomen die, met elkander in ve rband 
beschouwd, ten gevolge hebben dat het buiten 
de rooilijn vallend gedeelte van den grond des 
eischers, niet alleen niet bebouwcl mag wot·den, 
maar dat die grondstnkken geheel aan zijn 
uitsluitend genot als eigenaar en aan xijne 
vrije beschikking worclen onttrokken en tot 
opcnhare straat ten dienste Yan het publiek 
worclen gemaakt, hetgeen als eene met de wet 
strijdige onteigening zou te beschouwen zijn 
en tot de onverbinclbaarverklaring der vc ro1·
cle11 ing zou rnoeten leiden; 

0. ten aanzien daarva11: 
dat de plaatselijke verorden ingen volgens 

art. 153 gcrncentewet alleen door de Koningin 
kunnen worclen geschorst of vernietigcl, wan
necr zij met de wotten of bet algemeen belang 
strijden ;· 

clat nu we! de reehter , die volgens de wet 
moet recht preken sommige bcpalingen ecner 

wettig tot stand gekomen verordening buiteu 
toepassing zal moeton laten wanneer h em blijkt 
dat zij met de wet in strijd :djn , doch clat hij 
dit clan alleen kan doen wanneer die bepa
lingen r.ouden toegepast moetcn worclen op in 
bet geding vaststaancle feiten ; 
, clat in dit geding feitelijk niets is beslist 
omtrent den rechtstoestand van de aan eischer 
toebehoorende stukken gl'Ond die buiten de 
rooilijn vallen, noch of ten aanzien clier groncl
stukken door het gemeentebestuurYan Enschede 
iets is onclernomen, waarnit zou r.ijn af te leiclen , 
dat zij door dat bestuur als openbare straat 
beschouwd worden, noch dat eenige cl er door 
den eische1· gemaakto bepalingen daarop van 
toepassing zijn geacht, ,modat den reehter de 
gegevens ontbreken om te bcoorcleelen of 
werkeli_jk de eischer bet genot van en de be
schikking over die grondstukken heeft verloren 
en of zij gerekend moeten worden tot de 
open bare straat te behooren ; 

0. , dat in dien stand cler zuak de al of niet 
verhinclbaarheid van bepalingen, waarvan niet 
blijkt dat zij van toepassing zijn , ook niet kan 
worclen onde1·zocbt, zooclat het middel ook in 
clit opzicht niet tot cassatie kan leiclen; 

0. , dat nog bij het midclel wordt beweerd , 
clat de aangebaalde artikelen ook claardoor 
zouden zijn geschonden, cloorclien het Hof niet 
als onrechtmatig bcschouwt het door het ge
meentebestuur van Enschecle gegeven \'Crbocl 
om de woningen te betrekken met gebocl tovens 
om ze op te ruirnen; 

clat echter uit de voorafgaancle o~·erwegingen 
volgt clat dit verbod en gebocl is gegeven uit 
kracht eener den eischer bindende Yerordening 
en dat een zooclanige hancleling van het ge
meentebe ' tuur , kmchtens clie Yerordening ge
daan niet als eene on rechtrnatige daad kan 
worden aangemerkt; 

0. , clat mitsdien het prin cipaal midclel van 
cassatie is ongegroud: 

0., clat do venveercler q.q. bij de conclusie 
van antwoorcl heeft voorgcsteld bet naYolgend 
incidenteel middel: 

8chencling of verkee1·de toepassing van art.153 
en 154 Grondwet, art. 2 R. 0. in verband met 
de artt. 625, 1401 en 1403 B. W ., 156 B. R. , 135, 
179, 180 gemcentewet en artt. 1, 2, 3, 23, 34 der 
Enschedesche bouwYerorclening van 9 Februari 
1885, aangevulcl en gewijzigd bij verordeningen 
van 28 October 1886, 9 October 1896, 8 .Juli , 7 en 
21 September en 7 December 1 97, omdat het 
Hof ten onrechte zich aai,trekt en ontvankelijk 
acht eene schacle-actie omtrent handelingen 
door de overheid vorricht in hare publiekrech
telijke functie krachten een wettig tot stand 
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gekomen niet ve rnictigde verordening, terwijl 
d ie overbeid als zoodan ig geen onrechtmatige 
daacl in burgerrechtelijken :,:in kon plegen ; 

dat echter· dit middel niet anders clan sub
sidiair is voorge teld voor het geval het prin
cipaal m iddel gegrond mocht worden bevonden, 
zooclat nu dit niet het geval is, het incidenteel 
middel niet behoeft te worden onde r:,;ocht; 

V e rwerpt het princi paal beroep in cassati c; 
Veroordeelt den eische t· in de kosten daarop 

gevallen. (W. v. '·r R 8017.) 

9 .Tanua,·i 1904. Wi;T , tot nadere aanvulling 
en verhooging van hct achtste hoofclstuk 
der Staatsbegrooti ng voqr het d ienstjaar 
1903. S. 4. 

Bij de:,:e wet wordt na toevoeging van eenige 
nieuwe a rtikelen het totaal der 17dc Afd ., al -
mecle het eindeijfer verhoogd met f 425,400.-. 

11 .Jcmuari 1904. ',¥1,::r, houdende wijziging 
van de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblacl 
11°. 124) tot herziening van de belastbare op
brengst der gebouwde eigendommen. A. 5. 

Bijl. Hand. 2• Ka,ner 1902103, n•. 134 , 1-10; 
1903/04 , n•. 8, 1-5. 

Hand. id . 1903104, bladz. 263-281, 283- 297. 
Hand. I• Kamer 1903 '04, bladz. · 42, 50, 

115-124. 

W lJ WILHELMINA ENZ ... doen te weten : 
Alzoo vVij in overweging genomcn hebben, 

clat wijziging noodig is van de wet Yan 2 :i\Iei 
1897 (Staatsblad n•. 124), tot herziening van 
de belastbare opbrengst der gebouwde cigen
dommen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, en:,;. 
, \.rt. 1. H et bepaalcle in art. 2 der bovenge

melde wet wordt vervangen door het volgende: 
De belastbare opbrengst van gebou,ven of 

gedeelten van gebouwcn, welkc kennelijk die
nen om te worden gcbruikt te zamen met 
gronden waarop landbouw, veeteelt, tuinbouw, 
boom-, bloem-, of bloembollenkweekerij wordt 
gedreven, wordt voor zooveel zij voor woning 
bestemd zijn, gestelcl op de huurwaarde, be
paald op den voet van het eer te, tweede en 
vierde lid van art. 4 en , voor zooveel zij voor 
uitoefening van de genoemde bedrijven be
stemd zijn , gestelcl op de helft der op dien 
,oet bepaalde huurwaarde. 

Wanneer de aat·d van zulk cen eigendom 
oi van een dee! daarvan eene ve rgelijking al 
in het tweede licl van dat artikel bedoeld, niet 
toclaat, wordt de huurwaarde van het eigen• 
dom of van het in dat geval verkeerend deel. 
,·oor :,;ooveel h et tot woning hestemd is, ge-

steld op drie ten hondercl, en Y00 r wo,·ccl 
het niet tot won ing bestemcl is, op een en een 
half ten honderd, berekend over de waarde. 
Deze waa,·de wordt afgeleid uit het bedmg 
dat de stichting van nieuwe gebom,·en , in 
grootte, inrichting en constructie aan de be
staande gelijk , gerekend word t te kosten ten 
tijde dc r schatting. 

V erkeeren d e in h c t , ·o rig lid becloelcle ge
bouwen in ;;,;oo ongunstigen toes tand , dat hunne 
huurwaarde daardoor ged rnkt wordt, clan worclt 
de belastbare opbrengst zooyeel lager gesteld als 
de vermindering van cle huurwaarde bedraagt. 

2. De belastbare opbrengst volgens de be
palingen der wet rnn 2 Mei 1897 (Staatsb/acl 
n•. 124) vastgesteld voor gebouwcle eigen
clommen welke bevonden worden te behoorcn 
tot die bedoeld in het vorig artikel, Yerrnlt. 
Overeenkomstig het bepaalde in dat mtikcl , 
worden deze eigendommen, Yolgens de regelen 
der bovengemelde wet opnieuw gesclrnt; de 
uitkomsten dezer schatting worden op den Yoct 
van het bepaalde in a rt. ~6 ter kennis Yan de 
belanghebbenden gebracht. 

Op bezwaren tegen deze schatting en het 
daaraan te gevcn gevolg, op Yerzoeken orn 
hcrschatting , en b~slissing op die Yerzoekcn 
en op de kosten van herschatting , zijn Yan 
toepas ing de regelen van de artikelen 27 tot 
en met 33, met dien ve rstande dat het be
paalde in de 3c1e zinsnede van art. 28 slecht 
gcldt voor eigendommen in hct vorig artikel 
bedoeld. 

3 . D ie vermecnt, dat een to zijnen name in 
den kadastralen ]egger i ngesch reven eigendom 
behoort tot de eigendommen bedoeld in art. 1 
dozer wet, doch niet voorkomt in de algcmecnc 
opgaaf becloeld in de 3c1e zinsnede nn art. 26, 
kan, binnen 30 dagen na den dag der afkon
diging volgens de 4de zinsnede Yan dat artikel, 
een verzock indienen bij den ,·oornitter cl er 
commiss ie om dat eigendom alsnog opn ieuw 
te schatten. 

Bevindt de commissie het verzoek, l<00 noo
dig na toepassing van art·. 25 gegrond , clan 
wordt de uitkomst der scbatti ng, op den Yoct 
van de 1 te en 2c1e zi nsnede van art. 26 ter· 
kennis gebracht van hem te wien s name hct 
eigendom in den kadastralen !egger is ingc
schreven. 

Bevindt de commi sie het ,·erzoek niet ge
grond, clan geeft de voorzitte r hem Yan hare 
uitspraak op dezelfde wijze kennis. 

4 . Die be:,;waar heeft tegen de uitspraak welke 
krachtens het vorig artikel te zijner kennis 
is gebracht, kan binnen dertig dagen na dicn 
der· dagteekening van de kenni sgeving, bij den 
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voorzitter der cornmissie een verzoek indienen 
orn zijn bezwaa,· te onderwerpen aan de be
sliss ing van de hoofdcommissie. 

D e voorzitter geeft den verzoeker kosteloos 
per aungeteekenclen brief kennis van de ont
vangst van bet verzoek. 

lnd ien de hoofdcornmissie beslist dat bet 
eigcnclom behoort tot clie bedoeld in art. 1 
dezer wet, stelt zij tevens de belastbare op
brengst daarvan vast. 

Overigens worden bij clie beslissing gevolgd 
de regelen omt,·ent herschatting voorgeschreven 
in de 2de, 3de, 4de en 5de 7.insncde van art. 32. 

5. In h et laatstc lid rnn art. 9 wordt in 
plaats van: ,,tot hoeven behoorende" gelezen: 
bcdoeld in art. 2" . 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, clcn 11den .Janu

ari 1904. 
(get.) WILHEL)UN A. 

De Minister van Financiiin , 
(get. ) HAR'l'E V. 1'~;CKLENBU ltG . 

(Uitgeg. 26 Jan. 1904.) 

11 Janum·i 1904. vV,:T, tot wijziging en verhoo
g i ng van het zevende boofdstuk B der Staats
begrooting voor het dienstjaat· 1903. S. 6. , 

.Bij deze wet word t het totaal de,· 5de Afd. 
en het eindcijfer van het boofclstuk ve•rhoogd 
met f 10,000.-. 

11 Janua,·i 1904. vVE'l', betreffende aanleg, 
exploitatie en gebruik van telegrafen en 
telefonen. S. 7. 

Bijl . Hand. 2• Kmner 1902/03, n°. 57 , 1--10 ; 
l !J03 04, n°. 6, 1- 5. 

Hand. 2• Kame,· 1903104, blddz. 159-219, 
221- 226. 

Hand. 1• Kamer 1903'04 , bladz. 11- 14 , 46, 
107- 110, 124- 132. 

vV IJ vVILHEL1"IIN A ENZ ... doen te we ten : 
. .Uzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk i den aanleg, de exploi
tatie en het gebruik van telegrafen on telefonen 
nacler bij de wet te 1·egelen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad rnn State, enz. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

..i.rt. 1. Deze wet rnrstaat: 
onder ,,telegrafen en telefonen" - tenzij het 

tegendeel is uitgedrukt - alleen d ie, welke 
voor het openbaar verkeer zijn bestemd; 

onder ,,open bare gronden" de openbarewegen, 
bruggen, wateren, vaarten, straten, plantsoenen , 
pleinen en andere plaatsen tot gemeenen dienst 
van alien bestemd, alsmede de spoorwegen met 
de claarbij behool'Cnde terrei nen; 

onder ,,lijnen" het smnenstel Yan steunpunten , 
draden en kabels; 

onder ,,clraden" of ,,geleidingen" de metaal 
draden , welkc tot bet ,oortplanten van den 
clectriscben stroom dienen. 

Deze wet is eveneens van toepassing op tclc
grafen en telefonen , waarbij de toestellen op 
de einclpunten niet onderling door draden of 
geleiclingen zijn ·verbonclen. 

2 . Voor den aanleg en de exploitatie rnn 
telegrafen en telefonen door anderen dan door 
den Staat , wordt eene door Ons verleende con
cess ie ,ereischt. 

Bebake de voorwaarden in elk bijzonder 
geval aan de concessie te ve rbinden , wo,·dt 
als regel gesteld: 

1°. dat de aanleg, de instandhonding en de 
exploitatie geschieden ten genoegen van On,sen 
Mini ter van vVaterstaat, Handel en Nij,erheicl ; 

20. dat de ta rieven aan Onze goedkeuring, 
de voorwaarden van het gebru ik , cle dienst
regelingen en de regeling der lobnen en clienst
tijden van bet beclienend per oneel aan de goed
keuring van Onzen Minister ,an Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn onderworpen ; 

3°. dat de concessie voor on bepaalden tijcl 
wordt verleend en door Ons ten alien tijde, 
na opzegging nn een jaar te vot·en , kan wor
den ingetrokken en dat in dit ge,7 al de wer
ken, met toestemming van Onzen Minister 
van Waterstaat , Handel en Nijverheid tot 
stand gebracbt, tegen ve rgoecling van cle door 
clezen goedgekeurde kosten van aanleg, wijzi
ging en uitbreicling na af chrijving voor waarde
vermindering worden genaast door den Staat; 

4°. dat de concessie door Ons kan worden 
ingetrokken bij niet nakoming van de voor
schriften dezer wet of van de voorwaarclen , 
waaronder zij is verleend . 
· ,an het in dit artikel sub 1°. en 3°. be
paalde kan worclen afgeweken bij het vel'leenen 
van concessien , voor telegrafen en telefonen , 
waan·an bet dienstbaar zijn aan bet openbaar 
verkecr niet is de h oofdbestenuning, maa,· de 
nevenbe te111Jning. 

3 . Y oor den aanleg 0 11 hef gebruik nn niet 
voor het openbaar ve rkecr bestemde telegrafen 
en telefonen wordt eene machtiging van Onzen 
Mini ter ,an Waterstaat, H andel en Nijverheid 
vere ischt, indien zij in , op of boven o_penbare 
gronden worden aangelegd of indien zij tegen 
betaling worden in gebmik gege,en. 

Behalve de voorwaarden in elk bijzonde,· 
geval aan de macht ig ing te ,erbinden , wordt 
als regel gesteld: 

lo. dat cle macbtiging door Onzen :liinister 
van vVaterstaat, Handel· en N(jverheid kan 
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worden ingetrokken bij niet nakoming van de 
'coorwaarden, waaronder v.ij is verleend; 

2o. dat h et gebru ik van de telegrafen en 
telefonen, zoodra bet door Ons in het alge
meen belang wordt noodig geacht, geheel of 
ten deele wordt gestaakt. 

§ 2. Van den aanleg en de instanclho,uling. 

4. Een ieder is, beboudens het bepaalcle in 
artikel 6 en onvermindet·d recht op schade
vergoeding, ,erplicht den aanleg en de instand
houding van lijnen ten behoeve van telegrafen 
en telefonen in en op open bare gronden te ge-
doogen. ' 

D ev.e verplichting strekt zich wat betreft 
telegraaf- en telefoonlijnen , welke dienen voor 
de onderlinge verbinding van Rijkstelegraaf
of -telefoonkantoren, te,"ens nit tot alle andere 
gronden , uitgczonderd afgesloten tuinen en 
erven , die met b01rnonde perceelen een geheel 
vorme11. 

Door den aanleg nrn tclegraaf- en telefoon
lijnen wordt geene ,erandering in de bestem
ming en zoo min rnogelijk belernrncring in h et 
geb rnik der openbare en andere g ronden ge
bracht. 

5. Inclien bij aa leg van Jijnen ten behoeve 
van telegrafen en telefonen gcene o,ereenstem
ming omtrent het Jeggen van kabels of het 
plaatsen van steunpunten is verkregen met de 
e.igenaren en bebeerders van openbare gronden, 
alsmede m et de eigenaren en gebruikers van' 
niet open bare gronden, wordt door Onv.en 1'\:Ii
nister van vVaterstaat, Handel en NijYerh eid 
aan het hoofcl van het gemeentebestuur Mn 
plan met beschl'ijving van in de gemeente te 
maken werken toegezonden. Gedurende veer
tien dagen wot·dt het plan met bescbrijving 
ten gemeentehuize voor een ieder ter inzage 
nedergelegd. 

Van die nedel'legging wordt door het hoofd 
van het gemeentebestuur, hetz~j in een nieuws
blad zijner gemeente of, bij het ontbreken daar
van, door aanplakking in het openbam· kennis 
gegeven, met aanwijzing van de plaats, den 
dag en bet uur , waarop de met den aanleg 
belaste Rijksambtenaar of de concessional'is 
zitting zal houden tot h et opnemen van be
zwaren en bet plegen van overleg met belang
hebbenden. Dev.e zitting wordt niet vroeger 
clan na het verstl'ijken van den voren,ermelden 
termijn van veertien dagen gehouden en kan , 
indien de aanleg zich over meer clan eene ge
rneente in hetv.elfde kanton uitstrekt, op last 
van Onzen :Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid gehouden worden in de hoofd
plaats van dat kanton. In dit gem! bepaalt 

Onze Minister voornoemd ,tcvens den · dag, 
waarop de zitting zal worden gehouden. 

Gelijktijdig met de openbare kennisgeving 
wordt door het hqofd van het gemeentebestuur 
schriftelijk van bovenbedoelde nedcrlegging en 
aanwijzing kennis gegeven aan de eigenaren 
der gronden waarop of waarin de ,rerken v.ul
len worden aangelegd . 

Op den daarvoor aangewezen dag wordcn 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 
hunne bezwaren schr iftelijk en rnondeling bij 
den bovenbedoelden R ijksambtenaar of den 
concessionaris in te b1·engen en m et dezcn 
overleg te plegen. Met de bev.waren v.al, v.oo
veel zulks met het oog op de belangen van 
den aanleg rnogelijk is, worden rekening ge
houclen. 

Yan hct op de zitting voorgevallene wordt 
ten o,erstaan , ·an een der leden van het col
lege Yan Burgerneester en Wethouders der 
gemeente, waar do zitting wordt gehouden, 
pt·oces-verbaal opgemaakt . .-Yan dit proces-ver
baal rnoet van den tweeden tot den twaalfdon 
dag na de zitting een afschrift op de secretarie 
der g·emcente voor ieder, die het ,erlangt, ter 
lezing liggen. leder knn er te zijnen koste 
een afschrift van nemen. 

Leidt hct overleg niet tot overeenstemrning, 
clan kunncn belanghebbenden, binnen ,·eerti en 
dagen na de sluiting dc1· ,sitting, de besliss ing 
van Onzen 1'\Iiniste r rnn Waterstaat , Handel 
en Nijverheid schriftelijk inroepen. v\Tordt 
b innen dev.en terrnijn geen gebruik van dev.e 
bevoegdheid gemaakt, clan neemt Onze Mi
nister voornoemd zijne beschikking op verv.oek 
van den in dit artikel bedoelden Rijksamb
tenaar of van den coneessionaris. 

In het geval bedoeld in het ,,orig lid wordt 
met de uitvoering der wcrken nietaangevangen 
a!Yorens de met redenen· omkleede beschikking 
van Onv.en ,oomoemden Minister aan de be
langhebbenden per aangeteekenden brief is 
rnedegedeeld . 

De kosten voor de gemeenten nit het bij 
dit artikel bepaalde voortvloeiende word en door 
den Staat ,ergoed, welke ze ingeval van con
cessie op den concessionaris verhaalt. 

6 . De in artikel 4 bedoelde schadevergoeding 
bepaalt zich voor eigenaren en beh eerders van 
open bare gronden tot vergocding van de kosten 
der voorv. ieningen en van de meerdere kosten 
Yan ouderhoud. 

7 . 01n-erminderd het bepaalde bij artikel 4 
is een ieder Yerplicht den aanleg en instand
bouding van draden ten behoeve Yan telegrafen 
en telefonen boven openbare en andere gron
den , gebouwen en 1rntcren , mits v.onder aan• 
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heehting of aanraking en bebouden reebt op 
scbadevergoeding, te gedoogen. 

8. Ouze Minister van Waterstaat , Handel 
en Nijverl1eid beveelt op vcrzoek van belang
hebbenden ten beboeve van de oprichting van 
gebouwen of de uitvoering van werken de 
noodige verplaatsing van telegraaf- en telefoon-
1 ijnen , des vereischt onder door hem voor elk 
bij,mnder geval te bepalen waarborgen voor 
het tot stand komen der gebouwen en werken. 

In alle andere gevallen kan Onze :Minister 
rnn Waterstaat, Handel en Nijverbeid op ver
Y.oek van belanghebbenden de vcrplnatsing van 
telegraaf- en telefoonlijnen beYelen onder door 
hem te bepalen voorwaarden. 

9. Rechthebbenden op boomen of beplan
tingen zijn , behouden recht op sch ndever
goeding, verplicbt deze op te snoeien of de 
takken daarvan in te korten , indien en voor 
zoover d ie boomen of beplantingen hinderlijk 
,-.ijn of worden voor den aanleg en de exploi
tatie van tel egrafen· en telefoneu. 

Voldoen de rechtliebbenden niet binnen veer
tien dagen na bekom.en scbriftelijke kennis
geving aan hunne verplichting, clan kan op 
Heh riftelijken last van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid uitvoering 
daaraan worden gegevcn. 

ln geval van belenunering of storing van 
bet verkee,· kan onmiddellijk tot het opsnoeien 
en inkorten van takken worden overgegaan. 
Aan den rechthebbende wordt hiervan zoo 
spoedig mogelijk schriftelijk kennis gegeven. 

10. De eisch tot schadevergoeding bedoeld 
bij de artikelen 4 , 7 en 9 wordt, onafhankelijk 
van hetgeen gevorderd wordt, aanhangig ge
maakt bij den rechte r van bet kanton, waarin 
het goed gelegeu is waaraan schade wordt toe
gcbracht. Indien het goed in meer clan een 
kantou is gelegen , wordt de eiscb aanhangig 
gemaakt bij den recbter Yan een der kantons, 
ter keuze van den ei cber. 

Vau de uitspraak van den kantonrechter is 
hooger beroep toegelaten. 

De bepalingen , voor burgerlijke twistge
dingen geldende, zijn op de twistged ingen iu 
dit artikel bedoeld van toepassing, voor mover 
claarvan bij het l ste en 2d e lid niet is afge
weken. 

Ook v66rdat omtrent de schade,·ergoeding 
overeenstemmi ng verkregen of uitsprnak ge
claan is, kan tot de uitvoering van de in de 
artikelen 4, 7 en 9 bedoelde werkzaamheden 
worden overgegaan. 

11 . Ten behoeve van de werkzaamheden 
voo,· den aanleg en de instaudhouding van 
telcgrafen en telefonen hebben de hierme~e 

belaste personen te alien tijde toegang tot de 
perceelen waarYan de betreding door hen nood-
7,akelijk wordt geacbt. 

Wordt voor den toegaug , bedoeld in het 
vorig lid vereischt h et bett·eden van woniugen, 
dau treden de personen bedoeld iu het rnrig 
lid tegen den wil van den bewouer uiet binnen 
clan op vertoon van een schriftelijken bijzon
dereu last van den burgemeester of Yan deu 
kantourechter. Yan clat binnentreden worclt 
door hen proces-verbaal opgemaakt en een af
schrift hiervan binnen tweemaal vieren twiutig 
uren aan dengene, wiens woning is binnenge
treden, uitgereikt. De last kan niet anders 
worden uitgevoerd als van des morgens acht 
uur tot mnsondergang. 

12. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven ter voorkoming 
en opheffing Yan belemmering, welke electri• 
sche geleidingeu en inrichtingen aan de exploi
tatie van telegrafcn en telefouen teweegbrengen. 

Op ove,trediug van de in deu algemeenen 
maatregel van bestuur te geveu voorschrifteu 
kan claarbij straf worden gesteld, <loch geene 
andere of hoogere clan hecbtenis van ten hoogste 
dertig dagen of gelclboete van ten h oogste clr ie
houderd gulden. 

Indien tijdeus bet plegeu van de overtred ing 
nog geeu jaar is verloopen seclert eene Yroegere 
veroordeeling van den schuldige, wegens eeu 
zelfde overtreding onherroepelijk is geworden, 
kau de reehter heehteni s of geldboete tot het 
clubbel van het voor elk in den algemeenen 
maatregel van bestuur bepaalde maximum uit
spreken. 

13. De voorafgaande artikelen van de"e para
graaf gelclen rnede voor telegrafen en telefonen 
van Rijk wege aan te leggen, clocl1 niet bestemd 
voor het openbaar verkeer. 

In geval vau staat van oorlog of staat Yan 
beleg, al mede bijaldieu door Ous wordt ver
klaard , clat eeu toestand aanwezig is als be
doeld bij a rtikel 1, ub 1°. en 2°. der 11·ct van 
23 Mei 1 99 (Staat.•blad n°. 1:28), kan de aanleg 
Yan deze telegrafen en telefoneu gesch ieden 
zonder inachtnerning van bet bepaalde bij ar
tikel 5. 

§ 3. Van ltet gebruik. 

14 . H et is aan een ieder geoorloofd rnn tele
grafen en telefonen, met inachtneming van de 
hieromtrent vast te stellen bepalingen, gebru ik 
te maken. "ochtan kan het overbrengen 1·an 
telegrammen of het Yoeren van gesprekken 
worden geweigerd of gestuit, wanneer buu in 
h oud in strijd wordt geacht met de Yeiligheicl 
van den t-,taat , de open bare orclc of de goede 

- I 
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>1eden. Van de rcden cler weigering of der 
stuiting wordt kennis gegeven aan den aan
bieder Yan het telegrnm of aan hem, die het 
gesprek voert. De besli ssing van Onzen Mi
nister Yan Waterstaat, Handel en NijYerheicl 
kan te dezer zake worden ingel'Oepen. 

15. H et telegrafisch en telefoni sch Yerkeer 
kan door Ons in het algemeen belang ge
d urendc onbepaalden tijcl geheel of gedecltelijk 
"·orden geschorst. 

16 .. De binnenlanclsche tarieven , de volg
orde Yan telegrammen en gesprekken, alsmede 
de alg meene bepalingen omtrent het gebrn ik 
van telegrnfen en telefon en in exploitatie bij 
het Rijk worden · bij algemeenen maatregel van 
bestum vastgesteld. 

'IVij behouden O11s voo1· het sluiten van ver
dragen of ove reenkomsten met vreemde Re
geeringen of bestu ren, betrekkelijk het telegra
fisch of telefoni sch verkeer met het buitenland. 

17. D e l:ltaat en de eoncessionaris :djn niet 
aansprakelijk voor schade, ontstaan door den 
dienst van telegrafen en telefon en, behalve in 
de gevallen bedoeld bij de artikelen 374 en 376 
Yan het W etboek van Strafrecht. 

18. In geval van staat van ool'iog en bij
uldien door Ons wordt verklaard, clat een toe
stand aanwezig is , als bedoelcl bij artikel 1 , 
sub 1°. en 2°., der wet van 23 :Jlfei 1899 (Staats
blad n°. 128), erlangt het militair gezag de be
schikking over de telegrafen en telefonen, al 
clan niet voor het openbaar verkeer bestemd. 

S 4. Stmf- eu slotbeiJali u9eu. 

19. Op de telefoonwerken en de telefonie 
zijn ,·an toepass ing de bepalingen van de ar
tikelen 361 , 361 bis, 371, 374 en 376 van het 
W etboek van Strafrecht. 

20. }Iet hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden wordt gestraft hij , die telegrnfen en 
telefon en aanlegt of exploiteert m nde1· de con
cessie bij artikel 2 gevorderd. 

l\fet gelijke straf word t gestraft hij die, 
zoncler de machtiging bij art. 3 gevorderd , 
niet voor het openbaar verkeer be temde tele-
g rnfen of tejefonen aanlegt. · 

De telegraaf- en telefoonlijnen alsmede de 
\'00r het overbrengen van telegrammen of ge
sprekken gebezigde toestellen kimnen , voor 
7.0ff\'0r zij den rnroordeelde 'toebehooren , bij 
de veroordeeling worden verbeurd verklaard. 

21. De voor het in werking treden , ·an deze 
wet door den tltaat of luachtens doo1· Ons 
verleende concessien aangelegcle telegrafen en 
telefonen worden beschouwd als te zijn aan
gclegcl, .o,·ereenkomstig de b cpalingen dezer 

wet , zoodat aan dercl en met betrekking tot de 
i!]standbouding van die telegrafen en telefonen 
dezelfde rechten toekomen, welke zij zouden 
kunnen doen gelclen, indien de aanleg na het 
in werking tr den ,·an dev.e wet had plaats 
gehacl. 

De door On verleende concessien blijYen 
vi;tn kracht, totclat zij door overeenkomstig 
artikel :2 vastgestelcle concessien ,mllen ,djn 
YCl'\'angen. 

22. Dev.e wet k·an worden aangehaald ondcr 
den titel van ,,Telegraaf- en Telefoonwet 1903", 
doeh met bijvoeg ing van hot nummer Ya.n het 
tltaatsblad , waarin de wet i geplaatst. 

23. De wet van 7 :M:aart 1862 (Staatsblad 
11°. 48), zooals . die is gewij>1igd bij de wet \'!Ill 
3 December 1869 (Staatsblad n°. 200), tot rege
ling der gemeenschap door electro-magneti ·che 
telegrafen, wordt ingetJ'Okken. 

Deze wet treedt in werking op con nader 
door Ons te bepalen tijdstip. (1) 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenbage, den llden .Tanu

ari 1904. 
(get.) WILHEL:M:IN A. 

De M; nister van Waterstaat, Heindel en Nijverheid, 
(get. ) 1m :MARF:Z On:NS. 

(Uitge,9. 2 Febr. 1904.) 

12 Ja;iiwri 1904. B1<:SLU IT, houdende wijziging 
\'an artikel 7 ·Yan het Koninklijk besluit 
van den 19den D ecember 1892 (Stcwtsblad 
n°. 284), tot uitvoering van artikel 24 der 
wet van den 16den April 1891 (Staatsblad 
11°. 87) , betreffende de vrijstelling rnn 
briefport. S. 8. 

WIJ WILHELMINA, ~:Nz. 
Op de voordraeht van Onzen l\-Iinister \'!In 

Waterstaat, Handel en Nijverheid van 24 No
vember 1903, n°. 4199, Posterijen en Tele
graphie; 

Gelet op artikel 24 clet W et van den 15den 
April 1891 (Staatsblacl 11°. 87); 

Den Raad van l:ltate gehoord (ad\·ies ,·an 
22 December 1903, n°. 30) ; 

Gezien bet Dader rapport rnn Onzen )ii
ni ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
van i ,fanuari 1904 , n°. 71, Posterijen en 
Telegraphic; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen clat in het laatste lid van arti

kel 7 van het Koni'nklijk besluit van c1en ·19den 
December 1892 (Staatsblad 11°. 284) yervallen 
de woorden: ,,of afgifte". 

• (1) Bepaald_ bij besluit rnn 22 Fehruari Ul04, 
t-i. 411, op 1 :'.lfoart 1904. 
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· Oni-:e voornocmde 1\Iinister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad e,1 de 'Staatsco,want opgenomen en in 
afschrift aan den Raad van tate medegedeeld 
zal worden. 

's Gravenbage, den 12den Januari 1904. 
(get.) WILH ELM I A. 

De 1lfiniste,· van vVatei·sta.at, Handel enNijverheid, 
(get.) D}; MARE Z 0YENS. 

(Uitgeg . 25 Jan. 1904.) 

1,:l Jmnut1i 1904. :M:r~.·rv}; van den Mini ter 
van Binnenlancl sche Zaken aan de Com
missari sen• der Koningin in de provin

_.,,,, cien, betreffende verplichting tot krijgs
·dienst in het Duitsche Rijk. 

In verband met de' meded eling , vervat in 
den brief van mijn Departement van 24 De
cember 1884, afdeeling Militie en Schutterijen, 
n°. 1686 M ., heb ik de eer U H.Ed.G. te cloen 
toekomen afscbrift van een door den Mini te r 
van Buitenl andscbe Zaken kopielijk aan mij 
toegezonclen scb rijv.en van den Ondersecretaris 
van Staat voor de Buitenlandsche aangelegen
heden te Berlijn , d.d.18December 1903, n°. illb, 
17153/72766 , betreffende de onderworpenheid 
aan den verplichten krijgsdienst in het Duit che 
Rijk van de daarin bedoelde personen. (1) 

De Minister van Binnenla.ndsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Genei·aal, (get.) DIJCKME}:sn;R. . . 

(1) Dit sclll'ijven, gericht aan den Nederl ancl
schcn Gezant te Berlijn , luiclt: 

, Monsieur le MinistYe. 
En reponse ii la lettre 1 que vous avez bien 

voulu aclresser ace Departement a la elate du 
premier juillet clr. et dont !'annexe se trouve 
ci-jointe , j'ai l'honneur de vous informer que 
la commtrnication , adressee par le Departement 
Imperial des .A.ffai res Etrangeres a votre pre
clecessem , a la elate du 16 clecembre 1884, est 
confo,~ne a la le~islation militaire de !'Empire. 
En effet , cl'apre Jes principes, etablis clans 
cette legislation, ii n'y a que Jes sujets de 
!'Empire, 'qui aient ·a sati sfairo au service m i
litaire en Allemagne. Cependant, clans oer
taines circonstances, ii se pent que des per
somies, qui ne possedent pas la nationalite 
allemande , soient soumi s exceptionnellement 
an service militaire. L 'alinea I de !'article II 
du , Reichsmilitiirgesetz" prescrit , que ceux , 
qui ont guitte le territoire de !'Empire et qni 
ont perdn la nationali te allemande, sans en 
acquerir nne autre, sont obliges de se presenter 
ii la revision , s' il sont rentres a titre definitif 
en Allemagne. Ils ne penvent etre appeles au 
service actif qne jusqu'a la fin de leur trente 
et unieme annee. D 'apres l 'alinea III du dit 
article cette regle s'applique egalement a ceux 
qui, en quittant le territoire allemand , ont 
acquis une autre national ire, mais qui ont 

14 Januari 1904. M:!ss1n~ van den lifinistor 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
]':h:lteerde Staten van de p rovincien , bo
treffende passen van cheJ elingen. 

Ten eincle zekerheid te verkrijgen, dat jeug
dige schepelingen, die zich met verlof b innens
lands bevinclen, zich begeven naar de plaats 
waar hnn ouders of voogden woonachtig zijn , 
wensch t de Minister van Marine aan deze sche
pelingen de verplichting op te leggen, hun 
pas te laten viseeren op de gemeente ecretarie, 
wanneer zich ter plaatse geene militaire auto
riteit bevinclt. 

In verband biermede heb ik de eer Uw Col
lege te ve rzoeken, de gemeeritebesturen in Uw 
gewest namens mij uit to noodigen, eventueel 
de verlofpassen van zicb daartoe aanmeldende 
schepelingen af te doen teekenen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister , 

De Secretaris-Generaal, (,get.) DIJCKMEES'r°ER. 

21 Januat·i 1904. BESLUIT , tot vernietiging 
Yan het besluit van Gedepnteerde Staten 
van Overijssel d.d. 14 Augustus 1902 , 
n°. 3703/2564, 2• afcleeling, voor zooYcel 
daarbij artikel 7 cler verorclening van de 
gemeen te Steenwijkei·wolcl cl.cl. 17 Juli 1902, 
regelende het openbaar lager onderwijs , 
voor mededeeling is aangenomen. S. 9. 

WIJ WILHELl!UNA , J:Nz. 
Op de voordracht van Onzen Minister Yan 

Binnenlandsche Zaken van 12 November 1903, 
n°. 9533/ ', afdeeling Onderwij s, tot vernietiging 
van bet beslnit van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel, d.d. 14 Augustus 1902, n°. 3703n564, 
2• afdeeling, voor zooveel claarbij voor mede
deeling is aangenomen artikel 7 der .,Veror
dening regelende het openbaar lager onder\vijs 
in de gemeente Steenwijkerwold" vastgesteld in 
de openbare vergndering van den Raad clier 
gemeente op 17 Juli 1902 ; 

Overwegende, clat blijkens den aanhef boYen
genoemde verorclening door den Raad der ge
meente Steemvijkerwold voor zoover noodig 
onder goedkeuring van Gedepnteerde Staten 
is vastgestelcl ; 

dat Gedepnteerde Staten van Overijssel bij hun 

recouvre la nationalite allemande avant trente 
et un ans revolus. 

J . . . . R . . . . Th . . . . est done oblige 
de satisfaire au service militaire en Allemagne, 
cl'apres l 'alinea I de !'article II du .,Reichs
militiirgesetz", vu qu'il reside en Allemagne 
a t itre definitif depnis l'annee 1899. 

Agreez, Monsieur le :M:inistre etc. 
(signe') Mi.illLllERG." 
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besluit, d.d. 14 Augustus 190.l, n°. 3703/2564, 
2• afdeeling, die verordening, voor zooveel zij 
bevat bepalingen omtrent den leeftijd welken 
de kinderen moeten bereikt hebben, v66rdat 
;,;ij op de open bare lagere school worden toe
gelaten en d ien waarop zij die school moeten 
verlaten, hebben goedgekeurd en overigens 
voor mededeeling hebben aangenomen ; 

dat artikel 7 der verordening luidt: 
,,Burgemeester en wethoude1·s zijn bevoegd, 

na den arrondis.sements-schoolopziener gehoord 
te hebben , de overtreding der voorschriften 
van deze verordening of van de instructie voor 
liet onderwijzend personeel aan die srJ1olen 
door dat personeel, te straffen met inhouding 
van wedde, ten hoogste voor eene maand ;" 

Overwegende, dat artikel :.!6 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, o. a. de regeling 
der jaanveddel} van de onderwijzers bij het 
openbaar lager ondenvijs met inachtneming 
der wettelijke voorsch riften opdraagt aan den 
gemeenteraad onder goedkeuring van Gede• 
puteerde Staten; 

dat bepalinge1J omtrent inhouding van jaar
wedde onder regeling van jaarwedde zijn te 
begrijpen; 

dat derhalve bovenvermeld besluit ,,an G-e
deputeerde Staten van Overijssel voor zooveel 
daarbij eene bepaling omtrent inhouding van 
jaarwedde voor mededeeling is aangenomen, 
is in strijd met de wet; 

Gelet op artikel 26 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs; 

Gezien artikel 166 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

15 December 1903, n•. 30) ; 
Gezien het nade1.· rapport van Onzen Mioistev 

van Binnenlandsche Zaken van 19 Januari 1904, 
n•. 11074, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Overijssel , cl.cl. 14 Augustus 1902 , 
n•. 3703 ':?564, 2• afdeeling , voor zooveel 
daarbij voor mededeeling is aangenomen arti• 
kel 7 der ,.,Verordening regelende het openbaar 
lager onderwijs in de gemeente Steenwijkencold" 
wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Ooze Minister van .Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van $tate medegedeeld zal 
worden. 

's Gravenhage, den 21sten Januari 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De. Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(qet.) KUYPJrn. 

(Uitgeg. 2 Feb,·. 1904.) 

:l:2 Januari 1904 . . B.~:SLUIT, houdende vaststelling 
van instructien ter uitvo01'ing van de wet 
van 23 }lei 1899 (Staatsblacl n•. 1:28). S. 10. 

WIJ WILJIELMINA, ll:NZ. 

Op de voordracht van Onzen :Minister ,·an 
Staat, :;\[inister van Oorlog en van On7.Cn 
Minister van J\far ine ,>an 24 November 1903 , 
L•. W•• Kabinet · en van 3 Januari 1904 , 
Bureau 1B n•. 51; 

Gezien cle wet van 23 :\1ci 1899 (Staatsb/arl 
n•. 128); 

Gelet op het Koninklijk besluit van 9 .Tanu· 
ari 1901 (Staatsblad n•. 23); 

Overwegencle, dat het alsnog nood ig is, ter 
uitvoering van evengemeldc wet, voor chriften 
te geven voor hct geval, bedoeld in artikel 1, 
sub 1°. dicr wet, met betrekking tot den staat 
van oorlog en den staat van be leg in gedeelten 
van het Rijk, gelegen buiten de Stellingen en 
a.fzonderlijke Forten, alsmede voor het genii , 
voorzien in artikel 1, sub 2°., der bovcn
gemelde wet; 

H ebben goedgevonden en verstaau: 
Goed te keuren en vast te stellen: 
1°. de bij dit besluit gevoegde instructie 

voor de autoriteit bedoeld in artikel 7 der wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblacl n•. 128) , uitoefc
nende in tijden van oorlog of oorlogsge,·aar 
het rnilitair gezag- in. eenig gedeelte van het 
Rijk, gelegen buiten de Stellingen en afzon
derlijke Forten; 

2°. de mecle bij ditbesluitgevoegdeinstructie 
voor de autoriteit, bedoeld in artikel 7 der 
wet van 23 Mei 1899 (Staatsblacl n•. 128), uit
oefenende het militair gezag, in tijd van vrede 
in het grondgebied des Rijks of in eenig gc
deelte daarvan , in het geval vermeld · in arti 
kel 1, sub 2°., diet· wet. 

Onze Ministers van Oor!og en van }farine 
zijn, ieder voor zoo.veal hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit , waarrnn , 
evenal van de daarbij beboorende Instructien, 
a£schrift zal worden gezonden aan Onze Minis
ters van J ustitie, van Binnenlandsche Zaken 
en van Waterstaat, Handel en Nijverheid en 
dat, met de Instrnctien, in het Staatsblncl ?.al 
worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 2"2sten Januari 1904. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlor; , 
(get. ) J . W. B ERGANSTTJ '. 

De 11finister van Ma,·ine, (get. ) ELLI~. 

(Uitgeg. 17 Febr. 1904.) 
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Hehool't bij Koninklijk besluit rnn 
:l:l .Janua,·i 1904 (Staatsblacl n°. 10). 

INSTRUC'L'I 1£ ·i-oor de Autoriteit, bedoeld 
in cwtikel 7 cler wet van · 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128), uito~fenende ;n tijden 
van oorlog of oorlogsgernar het 1nilitair 
geza_q, in ee111:g gecleelte rn.n . het Rijk, ge
lege11 bui te11 de Stellingen e11 af1.011derlijke 
F orte11. 

EJ~RSTE HOOFDSTUK. 

Alge1nee11e bepalinge11. 

A.rt. 1. In deze lnstructie wordt het grond
gebied Yan het Rijk geacht te kunnen verkeeren 
in twee toestanden, te weten : 

in dien van den staat van oorlog en in dien 
van den staat Yan beleg . 

2 . De autoriteiten, die in tijden van oorlog 
of oorlogsgevaar het militair ge7,ag, bedoeld 
in de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblacl n°. 128) 
zullen uitoefenen in gedeelten van het grond
gebied des Rijks gelegen Oostelijk van de 
Zuiderzee en van de oostgrens der Niemve 
Hollanclsche Waterlinie tusschen de Zuiderzee 
en cle M ericede en Zuidelijk van de Waal , de 
,1fencede, de Niemce M er wecle, het Hollanclsch 
Diep en 't Hm·in,qv liet - voor zoover die ge
deelten niet beh ooren tot Stellingen of afzon
derlijke Forten - worden dbor Ons reeds in 
tijcl van Vl'ecle aangewezen. 

De aanwijzing Yan de auto riteiten , die be
cloelcl gezag zullen uitoefenen in de oYerige 
gecleelten des Rijks - vool' zoornr die niet be
hooren tot Stellingen of afaonderlijke Forten -
:,ml in Yel'band met de behoefte te :djner tijd 
door Ons of Yan Onzentwege door Onzen 
)Iinistel' van Ool'log geschieden . 

H et gebied , waarin door ieder del' in de 
l ste en in de :lde alinea genoemcle autoriteiten 
becloeld militail' gc7,ag zal worden uitgoeoefe.nd, 
wordt door Ons of van Onzentwege door Onzen 
voornoemden Minister bepaald . 

3 . Wannee ,· in bet gebied, alwaa,· eene 
autoriteit, als bedoeld in artikel 2, het rnilitair 
gezag uitoefent, troepen van het Y eldleger 
verblijf houclen , die niet onder de bm·elen 
dier autoriteit zijn gesteld, strekt de bevoegcl
heicl van die autori teit tot uitoefening van het 
nlilitair ge7,ag zich niet uit over de gedeelten 
van het gebied , die met vorenbedoelde troepen 
zijn be1egd , doch is de Commandant rnn het 
Veldlege ,· de autoriteit , die in het betrokken 
gebiecl. m.et de uitoefening van het militair 
gezag is belast. 

4 . Bij ontstentenis van eene autori teit , die 

overeenkomstig het gestelcle in artikel :l , ,·oor 
de uitoefening van het militair gezag wercl 
aangewezen, worclt , in afwachting clat door Ons 
in zijne vervanging wordt voor7,ien, hctmilitai ,· 
gezag uitgeoefend door den hoogste of ouclste 
in rang van de garni½oens- en plaatselijke
comrnandanten en cler commandanten genoernd 
sub b van artikel 13 clezer Instrnctie. 

5. Wanneer tengevolge Yan een vijanclelijken 
inval de gemeenschap tusschen een gedeelte 
rnn het g rondgebied des Rijks en den 7,etel 
cler Regeering is afgesneclen, kan de hoogste 
be,·eh ·oerende militaire autoriteit , in dat ge
deelte aanwezig, dit - hetzij geh eel , het7;ij 
gedeeltelijk - van Onzentwege in staat van 
beleg Yerklaren overeenkomstig het gestelcle 
in artikel 2 der wet Yan 23 Mei 1899 (Staaf.•
blad n°. 128)., en oefent die autol'iteit alsdan 
het militair gezag uit, becloelcl in de genoemck 
wet . 

6 . De autoriteit, die in eenig gedeelte rnn 
het g rondgebied des Rijks overeenkomstig hct 
bepaalde in de artikelen 2, : ~, . 4 en 5 cle½Cr 
lnstrnctie, het militai r gezag uitoefent, bedoeld 
in de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 11°. 128), 
wordt in de rnlgende artikelen cleze t· lnstructie 
aangednid met den naam van ,.beYelhebber". 

7 . De bevelhebber staat onder de onmid 
dellijke bevelen van Onzen Min ister van 001·

log .. en, voor zooveel het bevel over het pel'
soneel en het materieel der zeemacht aang1,at , 
oncler die van Onzen Minister van 1\farine. 

Wanneer de omstandigheden zulks wensche
Jijk doen zijn, kan hij door Ons of van Orn-,ent
wege door Onzen Minister van Oorlog onder 
de beYelen rnn den L eider der Y erdcdiging 
worden gesteld. 

TW EEJJ.E HOOFDST UK. 

Van 1/en staat ,:a,n orYrlog . 

8. D e be.elh ebber zal , ten7,ij door Onzen .M.i 
nister Yan Oorlog anders worclt bepaald, onn,i•
wijld na afkondig ing van Ons besluit, waarbij 
eenig gedeelte van het grondgebied des Rijk,; 
in staat van oorlog wordt verklaard, -7,ijne 
standplaats nemen in het in staat van oorlog 
verklaarde gebied, bijalclien hij niet reeds in 
dat gebied g~,estigd is. 

9 . Wanneer eea-ig gedeelte rnn het grond
gebied des Rijks in staat nn oorlog wo l'clt 
verklaard , clan we] de staat van oorlog ,oor 
clat gedeelte wordt opgeheven, brengt de benil
hebber zulks , dadelijk na ontvangst of uitgifte 
,an de daartoe strekkende verkla.ring , te r ken
nis van de troepen en c. q. Yan de beman
ningen cler ool'logsschepen, die ondcr zijn e 



i ;2, J A ;-< U A It I 1 9 0 ,),. 17 

bcvelen zijn gesteld en d ,·aagt hij zorg, dat 
de afkondiging, bed,oeld in de ce rste alinea van 
a,tikel 4 der wet nm :23 :i'l1ei 1899 (Staatsb/ad 
n°. 1:28) , zoodra mogelijk plaats heeft. 

10. D e be,,elhebber oefent hct militair gezag 
uit o,,ereenkomstig het bepaalde in hoofdstuk Il 
d('t· wet van :23 :i\lC'i 1899 (Staatsblad n•. US) 
c11 kan de uitvoel'i ng der desbetreffende maat
rcgc•len opcl ragcn aan door hem aan te wijzen 
autoriteiten, d ie alr.oo handclen ingeyo]ge zijne 
bcYelen. 

Hij neemt de maatregelen , welke noodig kun
ncn ><ijn te,· uitvoering van de artikelen 10, 
11 , 1:2, 1:3 , 14, ]5, 16 en 18 de,· ge,m·ld e wet. 

Het is Ons uitd,·ukkelijk ve,·Jangen clat, hoc
wel de autoriteiten bij de uitoefening Yan het 
militai1· ge><ag ve rplicht zijn, waar noocl ig, met 
b(•slistheid en ern . t tegenoYet· de inge7,ctenen 
op te t reden , de7.e daarbij 7.0oYeel mogelijk m et 
><nt·hthcid en menschlievendheid worden be
handeld. 

11 . De bevelhebber cleelt, zoo mogelijk en 
1·0(>1' ½Ooveel hem nuttig YOorkomt, aan Onr.e 
0onm1issarissen in de provincien en aan de 
burgerneesters Yan de gemeenten, waarvan het 
gc·bied met bet hem toegewer.ene, hetr.ij geheel, 
het½\j gedeeltelijk samenvalt, mede, aan welke 
autoriteiten door hem de uitvoering is opge
drngen der te nemen maatregelen. 

Hi.i noocligt hen uit, de beYolking te hcr
inneren aan de wettclijke Yerplichtingen in den 
staat Yan oorlog en in den staat Yan beleg op 
het burgerlijk gev.ag en de inwoners rustende , 
nlsmcde aan de bepalingen van de a ,·t ikelen 41 
tot en met 49 do,· wet van :23 Jfoi 1899 (Stanf8· 
blad n•. 1:28), Yan de artikclen 98, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 107, 186 en 187 van hot Wetboek 
rnn 8trafrecht en rnn de artikelen 6 en , Yan 
den Eersten Titel, 65, 70, 71, 74, 7:'> en 78 van 
het Crimineel ·w etboek voor het Kl'ijgsvolk 
t(• lan<le. 

12. De beYclhcbber " ·aarschuwt, bij alge
nwene bekendmaking, de bevolking, dat zij, 
diE' bet aanroepen rnn schildwachtcn of pa
trouilles onbeantwoord laten , die ni ct Yoldoen 
aan be,·elen, welke door schildwachten inge
nilge de . hun ve ,·strekte consignes worden ge
geYen, die geen gehoor geven aan de somma
tien, doo ,· de bevoegde autoriteit gedaan, of die 
tc•genwoordig v.ijn bij samenschol ingen, waarbij 
een aanval op dC' militaire macht geschiedt, 
zich aan lijfsgevaa1· blootstellen. 

13. De bernlh ebber heeft onder v.ijne onmid
dell ijkc bevelen: 

o. de garnizoons- en plaatsclijke-commandan
tcn , en de cornmanclanten Yan schutterijen en 
nijwilligerskorps<'n in :1.ijn l'<'Ssort ; 

1904. 

b. c](' coimnandanten dcr trnepen ,·:111 de r.ee
en de landmacbt en der oorlogsYaartuigen, in 
het hem toegewev.en gebied gestationnecrcl of 
te stat ionneeren , alsmede de niet bij trocpcn 
ingedeelde officicren in dat gcbied , YOOl' r.o01·eel 
de hierYoren bedoelde tl'Oepen, oorlogsyaar
tuigen en officieren niet onder de ben•len 
van eenige ande re autoriteit zijn of w,11·den 
gesteld. 

Hij YOO rr.iet de voormcldc autoriteiten nm 
de noodige instructien en beYelen. 

14. De bevelhebber hceft onder r. ijn hehee r 
en vc rnntwoording alle tot het hem toegewer.l•n 
gebied beboorendo gebouwen, terreinen, \\·egen, 
goedercn , enz. van het Rijk , ressortcl• t·encle 
onder hct D epartem ent Yan Oorlog en onder 
dat Yan ·Marine, ,·oor ½OOYer een en ander nict 
onder de bijmndere verantwoordelijkheid van 
andere autoriteiten is of wordt gcstcld, al s
mede al hetgeen op grond rnn artikel 16 dcr 
wet rnn :23 )foi 1899 (Staatsblad n• . 1:28), door 
h em in gebruik is genomen. 

Hij drnagt zo rg, dat de ingebruikneming, in 
het slot der ,·orige alinea bedoeld , :1.00 nauw
keurig mogelijk, bij proccs---erbaal, wordt gP
constatec1·d. 

15. D e beYelheb ber 1rnakt, dat nicrnand r.ij1wr 
ondergeschikten de grenr.cn ;djner ben,egdheicl 
01·crschrijdt of in de uitoefening Yan het lwm 
tocgekcnd gezag wordt helemmerd . · 

D 1£ RD E HOO 11' D H T l . K. 

Van den staat rnn /Jeleg. 

16 . De , ·oorsch riften, opgenomen in bet 
tweeclc hoofclstuk der.er lnstrnctit• , gelden 
eYeneens Yoor den staat Yan be leg , 1·oor 
ZOO\'Ol' in de YOlgendc artikelen niet and('t's 
is bepaald. 

17. Yan af hct oogenblik , dat c·enig gl'
deelte \'an bet grondgebied des Rijks in staat 
rnn beleg is verklaard , heeft de be,·elhebbc·r, 
voor r.ooYeel toepassel ijk , alle bcvoegd hedcn, 
rechten en \'Crpli chtingen , die in eene in staat 
rnn belcg rnrklnardc Stelling zijn toegekencl c•n 
opgelcgd aan den Comma ndant clie1· Htelling, 
\'olgcns de l nstrnctie \'OOl' i:ltellingcomman
dantcn en Commandanten Yan afaonderlijkc 
Fo1-ten , \'Oor tijden Yan oorlog of ool'logsge
rnar, 1·astgesteld bij Koninklijk besluit rnn 
9 .J anuari 1901 (Staatsblad n•. 23). 

Artikel 37 dier lnstructie is in dit gc•rnl 
n iet van toepass ing. 

18. ln het geval, bedocld in artikcl 5 clez(•r 
Instrnctie, heeft de beYelhebber onder zijne 
onmicldellijke lwn•len nl hPt militai,·<' per~o-
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nee!, dat zich be,, indt in het in staat van beleg 
verklaarde gebied. 

Ons bekend: 
JJe .li'iuiste,· van Staat , 11:linister van Oor/og , 

(get. ) J . vV. BERGANSIUS. 

JJe ,lfinister um Mm·ine, (get.) ELLI~. 

lkhoort bij Koninklijk bcsluit ,·an 
:n .J anuari 1904 (Staatsblad n°.10). 

lNSTRUCTill voor de Autoriteit, bedoeld in 
artikel 7 de,· Wet ..an 23 M ei 1899 (Staats
blad n°. 128) , tti toefenende ltet militair 
gezag in tijd ~·an ~Terle in het grondgebied 

• de.s Bijlcs of i11 eenig gerleelte daanan , in 
het gewl, t·enneld in arfilcel l sub 2°. , 
dier !Vet. 

EERHTE HOOFD HTUK. 

.A lgemeene bepalingen. 

A,-t. 1. ln deze Instruetie wordt het grond 
gehied des Rijks of eenig gedeelte daarvan ge
acht te kunnen verkeeren in twee toestanden, 
te weten: 

in d ien van den staat van oo l'log, en in cl ien 
van den staat van beleg. 

2. vVanneer in tijd van ,•rede het g rondge
bicd des R ijks of eenig gedeelte daarvan in 
staat van oorlog of in staat van beleg wordt 
verklaard, wo1·dt de autoriteit of worden de 
autoriteiten, uitoefencnde bet m ilitair gezag, 
bcdoeld in de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
n°. 128), door Ons aangewezen. 

vVorden meerdere autor iteiten aangewezen, 
dan wordt het gebied, waarin door icder hun
ner bedoeld militair ger.ag wordt uitgeoefend , 
door Ons bepaald. 

3 . Bij ontstentenis van eene auto ,·iteit, die 
ovcl'Cenkomstig het gestelde in artikel 2 voor 
de uitoefening van bet militair ger.ag werd 
aangewezen, wordt in afwachting dat door On s 
in zijne vervanging wordt voorzien, het mil i
ta ir ge,rng u itgeoefend door den hoogste of 
oudste in rang van de garnizoens- en plaatse
lijke-commandanten en de r commandanten, ge
noemd sub b en c van artikel 12 deze,· In structie. 

4 . v\Tauneer tengevolge van binnenlandsche 
onlusten, a.ls bedoeld in artikel 1 sub 2°. der 
wet Yan 23 )[ei 1899 (Staatsb/ad n•. 1:28) , de 
gemeenschap tusschen een gecloelto van het 
grondgebied des l{ijks en den zetel de r Regee
ri ng is afgesneden, kan de. hoogste beYelvoe
rende militaire autoriteit, in dat gecleelte aan
wezig,· dit - hetzij geheel , hetzij gedeelte
lijk - van Onzentwege in staat van beleg 
verklaren, overeenkomstig het gcstelde in arti -

kel 2 der genoemde wet en oefent die auto
ri tei t het militair gezag uit, bedoeld in die wet . 

5 . D e autoriteit, die in het g rondgebiecl des 
Rijks of in eeuig gecleelte daarvan , overee11 -
komstig het gestelde in de artikelen 2, 3 en 4 
dezer ln structie, het militair gezag uitoefent, 
bedoeld in de wet Yan 23 )lei 1899 (Staat.•blad 
n°. 128) , wordt in de ,,oJgende artikelen dezer 
ln strnctie aangecl uid met den naam ,,bcvel
bebber" . 

6 . D e bcvelhebbe,· staat onder de onmiddel• 
lijke beYelen van Onzen :'ll ini ster nn· Oorlog 
of van een door On:-1eu }linister nm Oorlog 
(c. q. in overleg met Onzen Min ister van 
Marine) aan te wijzen Opper- of Vlagofli<-ier, 
die als zoodanig staat under d~ onmiddellijke 
be\'elen van eerstgenoemden ~I ini ste r. 

TWEED .E HOOFD S TUK. 

l'an den staat can oorlog . 

7. D(• bcvelhebber zal , tenzij door Onr.en 
.Minister van Oorlog anders wordt bepaald , 
011\'erwijld na afkondiging van Ons besluit, 
waarbij eenig gedeelte van bet gronclgebied 
des Rijks in staat van ool'i og wordt verklaa rd , 
zijne standplaats nemen in h et in staat Yan 
oorlog ve rklaarde gebied , bijaldien bij niet 
reeds in dat gebied gevestigd is. 

8 . vVanneer eenig gedeelte van het groncl
gebied des Rijks in staat va11 oorlog "·ord t 
verklaard , of we! de taat van oorlog YOO!" dat 
gedeelte wordt opgegeve11 , brcngt de he, •1-
hebber r.ulks dadelijk na ontvangst of uitgifte 
van do daartoe strekkende verklaring, ter 
kenni s YaD de troepen en c. q. YUD de beman
ningen der oorlogsschepen , die te zijner be
schikking zijn gesteld en draagt hij 7.0rg, dat 
de afkondiging , bedoeld in de eerste nlinea 
van artikel 4 der wet Yan 23 ~1ci 1899 (Staats
blad n°. 128), zoodra mogel ijk plaats !weft. 

9 . De bevelhebber oefent bet militai ,· ge>:ag 
uit oYereenkomstig het bepaalcle in hoofd stuk II 
de,· wet van :.13 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) 
en kan de uitvoering der desbetreffende maat
regelen opcl ragen aan door hem aan te wijzen 
autoriteiten, die alzoo hundeleD ingm-olgc zijne 
bevelen. Hij neemt de maatregelen , welke 
nood ig kunnen zijn ter uitYoering Yan de arti 
kelen 10, 11, 12, 13, H , 15, 16 en 18 der gc
m elde wet. 

10. De bevelhebber deelt, r.oo mogelijk en 
,·oor zooveel hem nuttig voorkomt, aan Ooze 
Comrnissari ssen in de provincien en aan de 
burgemeesters van de gemeenten , \\·aarn111 
bet gebied met het hem toegewezene. hetzij 
geheel , hetidj gedeeltelijk same,walt, rnede, aan 



2z J A N U AR I 1 9 0 4. 19 

welkc m1tol'itcitcn dool' hem de uitvocl'ing is 
opgedragen der te nemen maatregclen. 

Hij noodigt h •n uit de bevolking te her
innel'en aan de wettelijke ver·pli chtin •on in clen 
staat van oorlog en in clen staat van beleg op 
het burgerlijk gezag en de iuwoners ru stencle, 
alsmede aan de bcpalingen van de al'tikelen 41 
tot en met 49 del' wet van 23 ):lei 1899 (Staats
b/ad n°. 1:28) en van cle al'tikekn 08, 186, 187, 
:203 en 204 rnn het v\'etboek van :-:l t rafrecb t. 

11 . De bevelhebber waat'schuwt , bij alge
rneeno bekendruak ing, de bcvolking, dat zij , 
d ie het aanl'oepen van scbildwachten of pa
t l'ouill es onbeantwoord laten , di e niet voldoen 
aan bevelen , wclke door schildwachtcn , ingc
volge de hun ve1" trekte consig nes wol'den gc
geven , die geen gehoor geven aan de somma
t ien dool' de bevoegde autol'i teit gedaan , of 
die tegenwool'dig zijn bij samenscholingen , 
waal'bij een aam·al op de rnilitairc macht ge
schiedt, v. ich aan lijfsgevaar blootstcll en. 

12. De bevelhcbbel' h eeft onder ½ijnc onmid
dellijke bevelen : 

a. cle garni mens- en plaatselijke-comrnan
d,rnten on de cornrnandanten van schutterijen 
en Vl'ijwillige l'skor·psen in zijn t'essort ; 

b. de COJrunanclanten van de troepen en de 
niet bij t roepen ingedeelde officieren, die door 
Onzen :Minister van Oorlog en 

c. de con1Jnanclanten van de troepen en van 
do oorl ogsvaartuigen , die doo r Onzen }Iinister 
nm 1farine te >1ijner beschikk ing worclen 
gcsteld. 

Hij voorziet de voormclcle autol'i teiten van 
de noodige in structien en bevelen . 

13. De bevelb ebber heeft onder zijn beheer 
•n verantwoording alle tot het hem toogewev.en 
gebied behoorende gebou\\'en, terrein n, wegen , 
goederen , enz . van het Rijk , resso l'teerende 
onder het Departem ent van Oorl og en onder 
clat Yan Marine, voor zoover een en anclor niet 
onder de bijzondct'e veran twoordelijkheid .van 
anclere autoriteitm; is of worcl t gesteld , alsmede 
al hetgeen , op g rond van a rtikel 16 der wet 
van 23 }[ei 1899 (Staatsblacl n°. 12 ), door hem 
in gebruik genomen is. 

Hij draagt zorg, dat de ingebruikneming, in 
het slot der vorige alinea becloelcl , zoo nauw
keurig mogelijk , bij proces-ve rbaal , wordt ge
constateerd . 

14. De bevelh ebber waakt , clat ni emand 
:djner ondergesc;hikteu de g t'enzen zijner be
voegdheid overschrijdt of in cle nitoefening 
van het hem toegekend gezag worclt belemmerd. 

15. Bij het dempen van binuenlaudsche 
onlusteu moet niet ui t bet oog worden verloren , 
dat zij , tegen wie tot handhaving van de veilig-

heicl van het Rijk de wapencn mooterr \\·01·clen 
opgevat , tot Onze onderdanen behooren. 

H et is clan ook Ons uitdrukkelijk vcrlangen , 
dat , h oewel door de autoritciten , di met de 
uitoefening van het militair gezag zija belast, 
m et kracht en klern rnoet worden opgctreden, 
niettemin ook tegenover kwaadwilligen met 
be,mdigdheid wor·dt gehancleld. 

D.ERDI~ HOOFDST U K. 

Van den stcutt rnn beleg. 

16. De voorschriften , opgenom C> n in het 
Tweede Hoofdstnk clezer lnstructie, gelden 
eveneens voor derr staat van beleg, voo1· zooYer 
in de volgende artikelen niet anders is bepaalcl. 

17 . Van af het oogenblik , dat een ig ge
cleelte van het grondgebied des Rijks in staat 
van beleg is ve rklaard , heeft de bevel hebbcr, 
voor zooveel toepasselijk , alle bevoegdhcden , 
t'echten en verplichtingen, clie in eene in staat 
van bcleg verklaal'de tltelling zijn toegekend 
en opgelegd aan den Commandant dier Stelling, 
,·olgens de lnstructie voor Stellingcomman
danten en Commandanten van afzonde rlij ke 
.lforten , voor tijden van oorlog cu oorlogs
gevaal', vastgestelcl bij Koninklijk besluit van 
9 :Januat'i 1901 (S taatsblad n°. 23). 

AL'tikel 37 dier lnstructie is in di t gernl 
niet van toepass ing. 

18. ln het geval, bedoeld in att ikcl 4 dezer 
lnstructie, heeft de bevelhebber ondel' zijne 
onmidclellijke bevelen al het rnilitail'e pcrsoneel , 
clat z ich bevindt in het in staat van beleg ver
klaarde gebied. 

Ons bekend: 
De )'/in i.qte,· ra11 Staat , ll(inister vvn Oorlog, 

· (get. ) J. VI. BBRGA.Nsn:s. 

De .Jfiniste,· utn Marine, (ge t. ) ELLIS. 

:2:2 Jamutri 1904. BESLUIT , houdende nadore 
regcling der jaarwedden van de ambte
naren, verbonclen aan de archiefclepots des 
Rijks, v.oo te 's Gravcnhage als in de JWO· 

vincien . 

W1.J WILHELMINA , B N Z. 

Op de voordracht van Onzen Minister rnn 
Binnenlandsche Zaken van 20 ,Tanuari 1904 , 
litt. D, afdeeling Kuns ten en ·w etenschappen ; 

Gez ien de K oninklijke besluiten van 30 De-
cember 1896, n°. 45 en van 25 Januari 1898, 
n°. 40 ; 

Ovenvegende, dat het wenschelijk is de 
jaanvedden van de ambtenaren, verbonden aan 
de arcbiefdepots des Rijks, zoo te 's Graven
hage als in de p rovincien , opnieuw te regelen : 

2* 
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H ebbcn guetlge\'ontlen en ,·c1·stna11: 
Art. t . De Koninklijke beJuiten ,·an 30 De• 

cember 1896, n°. 45 en :25 .Januari 1898, n•. 40 , 
word en i ngctrokkcn . 

2 . De A lgcmeene Rijksarchivari s wordt be
noemd op eene jaanrndde van drie du izend 
ze,·enhonde,·cl gulden (f 3700), "-elke na 5, 10, 
16 en :20 jarcn onafgcbroken dienst in den rang 
telkens met tweehonderd gulden 200) tc Yer-
hoogen is. I 

3 . De H.ijksarchi rn rissen in de prov incien 1 
en de acljunct-archi,·arissen tc 's Gra,·enhago , 
11·orden bcnoemd op ecne jaarwedde ,·an twee I 
dui;,,e11 d aehtl1onderd gulden ( f :2800), welke 
na ,:; , 10 , 15 en :20 jarcn onnfgebrokcn d ienst . 
in den rang tclkens met twechonderd gu lden 
(f :200) tc verhoogen is. 

Vuor den Rijksal'C:hivaris in ~ 001·dholland, 
;,,oolang de1/.e in het genot ,·an .rije woning 
is , en voo1· den Rijksarcbivaris in Frieslancl, 
;,,oolung de;,,c tevcns bezoldigd bibliothecal'is 
cle r provincie F riesland is , wordt het becl rag , 
waarop ;,,ij benocmcl "·orclcn , respectievelijk 
op twee clu i;,,end v ierhonderd gulden (f 2400) 
en op twee clu i:1.end driehonderd gulden (f:2300) 
bepaald. 

4 . De hoofclcommiczen worden benoemd op 
ecne jaarwedde ,an twee dui;,;end Yierhonclerd 
gulden (f :1400) , welkc na 5 en 10 jaren onafge
broken dienst in den rangtelkens met eenhon
derd vijftig gulden (f 150) te Yerhoogen is. 

5 . D e commie;,,en worden henoemd op eene 
jaanrnddc l'flll t wee cluizend gulden (f :1000), 
w Ike na 5 en JO ja1·en onafgebrokcn d i e □ st 

in den rang telkens met een honderd ,ijftig 
gulden U 150) te ,-e rhoogen is. 

6 . De adjunct-commiezen worden benoemd op 
ccne jaarwedde rnn een duizend gulden (/1000), 
wclkc na twee jarcn onafgebroken clien tin den 
rang telken s met ecnhondcrd tachtig gulden 
(/ 180) te vcrhoogen is, tot een maximum Yan 
C<'n duizcnd negenhonderd g ulden ( f 1900). 

7 . DL' klerken, hedienden en amanuenses 
won1en benoemd op cene jaal'\rnclde ,·an vier
honderd gulden ( f 400), welke na elke twee 
jarcn onafgehroken dienst in den rang telkens 
met eenhonderd twintig gulden Cfil:20) te Ye r
hoogen i , tot een maximum ,an dui:1.end 
gulden (f 1000). 

Dit artikel is niet toepas el ijk op hen , die 
tcvcns tot concierge ziju aangesteld. 

8. De bij de vorige artikelen bedoeldc Yer
hoogingen worden slechts toegekend bij ge
hleken gesch iktheid en dienstijver en nadat 
daarop bij de rnststelling der Htaatsbegrooting 
is gerekend. 

9 . De thans gcnoten jnarwedclen, ,n•lke 

hooge 1· mol'hten ;,,ijn clan in d<:>7.(• J'L•g(•kn i~ 
,astgesteld, blij,·cn gehandhaafd. 

10. Dit beslu it wordt geacht in wcl'ldng te 
zijn getreden op 1 ,Januari 1904. 

Onzc :Minister Yan Binnenlandschc Zaken 
is belast met de uih·oering ,an dit lwsluit , 
waarvan afschrift zal w01·don gezonden H!lll de 
Algemeene Rekenkamcr. 

's Gnwenhagc, den :2:2sten J anuari l\lO-t 
(_get. ) WILHEL.lil~ A. 

De JJfinister ~·an Bin nenland.sche Zake11 , 
(_get. ) KuY1' .ER. 

22 Jamwri l\J04. .ARREti'I' nm den Hougen 
Raad der N edol'landen, bctreffende den :1.in 
van art. 22 in ,·erband met art. 2-! Yan bet 
reglement ter , ·oorkoming Yan aan\'aring 
of aandrij,ing op openbare wate1·en in het 
Rijk , die Yoo,· de scheepvaart opcnstaan, 
rn -tgesteld bij Koninklijk besluit nu, den 
18 }[ei 189:2 (Sfllatsblad n°. 10:1). 

De Hooge lfaad en;,, . ; 
O,erwegende, dat bij het bestl'Cdcn at'l'eot 

rnn het gerechtshof te 's Gravenhage tusschen 
partijen gewezen den 15 .April 1903 zijn be
ves tigd de Yonni ssen van de arrondissements
rechtbank te Rotterdam van 9 1l ei 1900 en 
26 Februari 190:2 ; 

dat , blijkens die uitsp rakcn de eischcrcs in 
cassatic de venrnerster in cassatio voor gc
noemde rechtbank heeft gedag,·aard naat· aan
leiding rnn de \'Olgende omstandigheclen: 

dat op 17 Januari 1899, des voormiddags te 
onge,·ee,· 6} uur , in den .A.mstel nabij .Amster
dam, een aam·ariag heeft plaats gehad tusschen 
de haar toebehoorende stoomboot genaamd 
,,Yolharcling n°. 6" varenclo · uit de richting 
van .Amsterdam en de aan verweerster toehe
hoorendc stoomboot genaamd ,,Prinses )larie" 
varende in de richting naar Amsterdam; 

dat tengevolge de;,,er aa11Yaring· de ,,Yolhai·
ding 11°. 6" een schade b •loopen heeft van 
f :2355.64' , tenl'ijl de ,,P1·in ses ) lariP" eene 
schadc ki-eeg ,·an f 260.35; 

dat de aanspmkelijkheid voor de door de 
aanrnring geleden schade door eiscberes aan 
vorweerster en door verweer ·tcr aan ei cherc~ 
ge\\'eten wcrd en :1.ij beide over en "·eder dt> 
,·crgoed ing daan·an , con,·entioneel en rec·on
vcntionecl. \'an elkandcr gevorderd hebben: 

dat bij het intel'locutoir vonn is dcr l'echt
bank rnn 9 ~lei 1900 eiseh 1·cs toegclaten i~ 
een drietal door haar gestoldc feiten door ge
tuigen tc bewijzen, en nadat dit gctuigen\'er
hoor had plaats gehacl bij \'Onnis ,·an 6 Fehl'll 
ari 190:.! zoowel de conventioneelc als de rec·on
,·entionel•l(• n))'(lering i, onba•gcl; 
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dat blijkens het aangevallen an·est en de 
daarbij bevestigde vonnissen - waarnaa1· bij 
hct arrest vc1·we½en wordt - o. m. vaststaat, 
dat de beide stoombooten elkander tegemoet 
voeren, clat op het punt van aaiwaring het 
\'aanvater een breeclte had Yan 70 a 80 m eter 
en clat de ,,Prinses }farie" midden vaarwater 
voer en bij de naclering \'all de ,,Volhardiug 
n°. 6" haar kocrs ongewijzigd vervolgcle m et 
de bedoeling dc7.e aan stuurboord v.ijde te pas
·eercu ; 

dat eisclwl'Cs voor de rechtbank eu voo1· hot 
get·echtshof beeft bcweerd, d:H reeds uit de½e 
laatstc omstandigheid alleen . op grond van 
art. 22 \'Un het Reglemcnt ter ,-oorkoming \'an 
aanvaring of aandrijving op openbare wate
ren in dit Hijk, die voor de scheepvaart open 
staan, vastgesteld bij Koniuklijk besluit van 
1 :\[ei 1892 (Staatsblad n°. 102) de schulcl van de 
,,Prinses )larie" en gevolgelijk de \' ergoedings
pl icht der schade van de verweerster volgde; 

dat hct Hof cleze bewering als ongegrond 
heeft venvo,·pen en hiertegen bet midcl cl van 
eassatie is ge richt, luiclende : 

,,Rchending of verkeercle toepassing van 
art. 22 j0 • de artt. 28, 1 en 24 Koninklijk be
sluit van 18 }lei 1892 (Staatsbla<l n°. 102) en 
de artt. 534 en 756 W. v. K . omdat het H of, 
hoewel aannemende, clat de ,,Volbarding n°. 6" 
en de ,,Prin ses }farie" clkander in tegenover
gestelde of bijna tegenovergesteldc koersen 
tegemoet voeren, terwijl eveneens feitelijk \'ast
stnat, dat het vaarwater, waarin de booten ½ich 
hevonden ongeveer 70 a 80 meter bevaarba,·c 
breedte had en clat de ,,Prinses Marie" ,wncler 
't bij a rt. 28 Yoorgesch rev en sein te gevcn en 
vaart te verminderen getracht heeft ,,de Yol
harding" aan stuurboord to passeeren , uitge
maakt heeft , dat de ,,Prinses Marie" haar koers 
heeft mogen vervolgen en niet Yerplicht is 
geweest Daar stuurboord uit te wijken, en alclus 
ten onrechte heeft aangenomeu dat het stuu r
boord bouden en aan bakboord voorbij va ,·en , 
voorgc eh reYen bij art. 22 geen gebiedencl voor
~chrift r,oucle zijn , cloch alleen dan toe pas e-
1 ijk wanneer cl(! koersing Yan beicle scbepen 
zoodttnig is, clat zij die koersen vervolgende 
ge,·aa r zouclen cloen ontstaan vooi aanvaring ; 
tenvijl het voorschrift niet \'an clien gevaar
eisch afhankelijk is, waarcloor eYenzeer ton 
on rechtc is uitgemaakt, dat de aanvaring niet 
doo r de schulcl van de ,,l'rinses 1larie" zoucle 
z ijn veroor½aakt"; 

0. ten aau7.ien hiervan clat alleen de vraag 
l}eantwoord rnoet worden welke cle beteekeuis 
is van voornoemd art. 2~ van bet Reglemcnt 
van 18!!2; 

clat dit artikel luiclt: 
., De schippers van Ytlartuigen , die oncler zeil 

of stoorn r, ijn ... moeten indion die \'aartui
gen elkander in tegen0Ye1·gostclde of bijna 
tcgc,rnvergestelde koersen tegemoet gaan, zoo
dat zij gevaar loopen elkander aan te nn·en, 
beiclcn ter voorkoming claarvan naar stuur
boorcl houden en elkancler aan bakboorcl YOO rbij 
\7 Rren" ; 

dat nu de eischeres bewee rt, v.ooals uit het 
midclcl blijkt, dat de woorclen: ,,v.oodat zij 
gentar Joopen elkander aan te varen" slecl1ts 
zijn een bijstelling, die hot motief aa11geeft 
waurom een dergelijk voorschrift is gegeven, 
en niet behelzcn een voorwaarde waarYan de Yer
plichting om elkancler al of niet aan bakboord 
voorbij te varen, afhan kelijk word t gesteld; 

clat het Hof deze aan de "·oorclen ,,7,oodat 
7,ij gevaar loopen elkander aan te varen" te 
gevcn beteekenis op alleszin · jui ste g rnnden 
heeft venvorpen en die woorclen tc•recht in 
voorwaardelijken zin als luiclende: ,,½66, clat 
zij gevaar loopen elkandcr aan te varen " heeft 
opgeYat; dat clan ook de ,·oorschriften 0111 naar 
stuurboord te houden en elkander arm bakboord 
voorbij te varen, ook in nauw yaarwater alleen 
di\n van toepassing v. ijn , wauneer de koersing 
rnn beicle schcpen zoodanig is, dat ½ij die 
koersen \'Crvolgencle, gC'vaa,· v.ouden doen ont· 
staan voor aanvaring; 

dat waar schending van art. 22 in nirbancl 
met a,t. 24 van het Regleme11t wordt \'oor
gedragen, en uit het verschil van woorclenkeus 
in deze artikelen een argument tegen 'R Hofs 
beslissing worclt gev.ocht, moet worclen opge
merkt, dat in art. 24 verp lichtingen \'an schip
pers van vaartuigen, die elkander in ruime 
vaarwaters ontmoeten worcl en vastgcsteld, ter
wijl - en bierop werd door ' t H of go \\·ezen -
de artt. 19- 23 van het Heglcment zoowel ,·an 
toepassing zijn up nauwe als op ruirne Yaar
waters; 

dat dns, nu art. 22 ook toepassel ijk is op 
ruime vaarwatel'S, moet ,vorclen aangcnmnen 
dat het cl e bedoeling van den wetgever bij dit 
Reglement niet kan geweest zijn om als van 
zelf sprekend aan te nemen clat er bij bet 
tegemoet nuen van twee schcpcn 7,eJfs in ½eer 
breede vaarwaters altijcl gevaar zou moeten 
wo1·clc11 geacht aanwezig te zijn , en het eYen
min in die becloeling kan hebben gelegen aan 
de schippers die,· vaartuigen de verplichting 
·op te leggen, elkaar toch steeds aan bakboord
zijcle voorbij te gaan ; 

clat ook door het Hof voor zijn aan art. 22 
gegeven beteekenis terccht een l eroep is ge
claan op de artt. 12 en 1 ~ vnn het bij het Ko-
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n inklijk bes] 11 it Yan 18 Mei 18!12 (S taa f.qb/ad 
n°. 102) ingc•trokken K oninklijk hcslu it van 
13 ,Juui 1875 (Staat8blad n°. 119), dat toch 
art. 12 gelijkluidencl m et a rt . 22 rnn h et R egle
m ent nu, 1892 bepaalde: ,, twee rnartuigen (in 
h et Heglement Yan 1892 Yerande rd in cle schiJ -
pers nu1 ,·aartuigen) d ie onder y,eil of stoom 
zij o , m oeten iodien zij elkandcr in tegenOYOI'· 
gestelcle of bijoa tegeoovergestelde koersen 
tegemoet gaan , v.oodat zij gcvaar loopen elkaar 
aan te varen , heiden te r v oorkoming claa1Tan 
naar stuurboord houden en elkande t· aan bak
boord voorbij varen", terwijl art. 13 het bij 
ar t. 12 bepaalde all eeo toepasselijk verklaarde 
inclien de vaartuigen elkaar tegemoet liepen 
,, z66, dat gevaar voor aanvaring bestaat" ; 

0. dat dan ook b et voorgt'd ragen middel is 
ongegrond ; ,~ enrnrpt het be l'Oep ; 

Y eroo rcleeld de ei ch eres in de kos tcn in 
cassatie gcrnllen. ( \r. \'. 'T K 8025.) 

23 .Tanu ciri 1904. B f;sLUIT , tot vernietiging 
van artikel 1 , eerste lid , der verordening 
op h et rijden m et motorrijtuigen , vast
gesteld door den raad der gemeente Jlfeeden 
den l sten Heptember l!l03. H. 11. 

W 1J WlLH.EL ~IJN.A., f;~z. 

Op de voordrach t Yan On½Cn nli nistc t· rnn 
B innenlandschc Zaken van 31 D ecembe·r 1903, 
n°. \J589 , afdecliog Binnenlandsch Bestuur , be
treffeocle artikel 1, ce rste lid, der rnrordening 
op het rijdcn m et moto r rijtuigen , den l sten 
Reptembc1· 1908 vastgestelcl door den Raad cle r 
gcm eente l\ [eeden ; 

Ovenn,gencle , dat genoPmclt· bepaling luidt: 
,,H et is verboden op den openbare 11 weg t,· 

rijden met door m echan isch c kmcht voortbc
wogeo vo1Toermiddclen , zoogenaamde rnotor-

1 fi et-Sen a Ileen uitge7,onderd"; 
clat de bepaling dus inhoudt een om·oo,·waa r

delijk Yerbocl van h et verkeer met motorrijtuigen 
op de open bare wcgen in de gemeente lrieeden , 
dat inbreuk maakt op de algemeene Yerkeers
belangen en nict ge recht,Taardigd wordtdoor do 
7,o rg voor de open bare veiligh eid ; 

Ovenvegende, dat 7,ooclaoige beperking van 
h ct verkeer o p d e n open ba re n weg s trijd t nwt 
h et algemeen belang : 

Gelet 01 art. 153 der Gemcentewct : 
D en l{aa l van t::ltate gehoord (ad,·ies n 111 

12 .J anuari 1904, n°. 22) ; 
Gezien hct nacl e r rapport van Onzen )Iinistcr 

Yan J3innenlandsche Zaken nm 21 .Janua ri HIO+, 
n°. 446 , afcl eeling Hin nenlandsch Be tuur ; 

H ebben goedgcvonclen en ve rstaan: 
ar t ikcl 1, ee rste l id , der vero rdening op !wt 

rijden met moto r rijtuigen , door den Raad dn 
gemeento M eetlen vastges teld den l sten Sep· 
tembcr 1903, te ve rnietigen \\'Cgens stt"ijd nwt 
hc- t algemeen belang . 

O1111e }linister Yan B inoenlancl sch e Zaken is 
belast m et de ui trne t·iog rnn d it be lu it , h etwelk 
in h et Staatsblad geplaatst en in af eh rift aan 
den R aad Yan State medegeclceld zal worden. 

's Grm·enhage, den 2-3sten .ranuari 1904. 

(qet.) ,V ILH EL M IN A . 
De M i 11is fe,· 1•a11 Bin11enlandsche Zaken , 

(qet:) K uTHR. 

(Uitgeg . 6 F ebr. 1!104.) 

28 Janu a,·i 'l!l04. vV 1n , tot vaststelli np; ,·an ht·t tll'eede hoofd stuk de r Staatshegrooting ,·t,or 
h et cl ien tjuar 1904. H. 1:!. 

Bij cley,c wet wordt het Ll de hoofclstuk der begrooting n m Staatsuitgavcn rnor hct d iem;t
jaar 1904 , bctreffencle de H ooge College_. rnn Staat en het Kabi11et der I,011i 11gi11 , vastgcsteld zooals 
h ierna ve rkort n >lgt: · 

1• ~.\YD.: De Staten-Genenrnl . 
2• D L' R and van Rtat<•. 

De .A.lgerneene R eke11kame1· 
IJe K an selal'ij clcr N ederlanclscl,e Orclen . 
Bet :Kabinet dcr l, oningin . 
Pc·n sioenen , wachtgelden , g ratifi c;iti en , toelagcn en ko~ten ,·00 1· de 

w·rgaderingen ,·an den J1.inistermad 
Onn,orzicnc uitgavcn . 

f 3.35 ,172 . .30 
10s,rno.
rno,550.-
19,58.3.-
38,265.-

39,.361.-
5,000.-

f 6!14,8!1:3.50 



28 JA::-, U A Jt I 190-!. 23 

28 Janua,·i 1904. 'i\',,T , tot \'astst(•lli11g \'an het ,le,-de hoofdstuk der Htaatsbegrnoting \'Oor 
het dienstjaa r 190±. S. 13. 

Bij deze wet wo,·dt het IIIde hoofdstuk der St:rntsbrgrooting ,·001· hot dienstjaar 190±, h,•
t1'0ffende het lJepa,·fement ca.n Buite11/andsche Zakeu, \'llStgesteld ,morils hiorna yerkort volgt : 

l • AFD.: Kosten Yan bet Departcment . f 90,36,.30 
2• Kosten ,·an buitenlandsche zendingcn en consulaten 883,630.-

45,:2:20.-
35,083.-
10,000.-

3• Verschill ende uitgaven . . 
4,· P ensioen('n, wachtgelden en toelagen . 
ii• Om·oorziene nitga\'en . . 

28 Janua,·i 1904. 'i\"i,;:r, tot aann1lling en ve,·• 
hooging vf\11 hct de,-de hoofdstuk de ,· Staats
beg1·ooting voor het dienstjaar 1903. S. 14. 

Bij deY.e wet ,rnrdt na toeYoeging nn eenige 
artikelen het totaal van de 3de afdeoling en 
het eindcijfer Yan d it hoofd tuk i ·erhou_qtl met 
f 38,000.-

28 Janum·i 1904. vV,;T, houdende goed keuring 
der den 13den Augustus 1902 te 's O,,·aren· 
hage geteekende O\'ereenkomst tusschen 
Nederla11cl on Frcrnkrijk betreffende het 
invoen·echt ,·an producten uit de Nede,-
la11dsche kolonien in Fra11k,-ijk en de Fran
.sche kolonien on betreffende hct inYoer
recht van producten uit die landen in de 
1,·et1erlamlsche kolonien. · H. 15. 

'\Vu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in OYorweging hebben genomen, 

dat de op den J.3clen Augustus 1902 te 's G1·a
cenhage geteekend overeenkomst om cle toe
passing der laagste tarieven op Neclerlanclsche 
kolonial e producten bij invoe t· in F,·ankrijk en 
in de Fm11sclie kolonien en de toepa sing der 
laagste tarieven aan Fransche en Fra11sche kolo
n iale producten in de Nederlandsche kolonien 
to verzekeren; 

Gelet op h et tweede gedeelto van artikel 59 
der Grondwet; 

Zoo is bet, dat ·wij , den Raad nn State, enz. 

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afdruk ge,·oegde, 
den 13clen Augustus 1902 te 's G1·avenhagegetee
kencle OYereenkomst (1) tusschen Nederlancl en 
Frankrijk betreffonde bet invoerrecht nn pro
ducten nit de Nederlandsche kolonien in Frank
rijk en de F.-an sche kolonien en betreffende 

(1) Deze overcenkornst in de Fransche taal, 
wordt hierna niet opgenomen, daa,· de bekend
making er rnn in de Nederlandschc taal Yolgt 
bij Koninklijk besluit Yan 10 ) '[aart 1904, S. 58. 

het ilwoerrecht rnn producten uit die landen 
in cle Nede,·landsclte kolonien 11·or.dtg·oedgekeu1·cl. 

Lasten en beYelen, enz. 
Gcgeven, te 's Gra,·enhage, dl'n :28sten .Janu

ari 1904. 
(get.) WIL HEL::\1 lN A. 

De 1'\Iinister v·an Buitenlandschr Zake11, 
(get. ) R l\{e:LYIL YAN LYNDE:X . . 

De llfi11ister vcm lVaterstctetf, Handel enNijl'erheid, 
(get. ) Dl: l\'[AKl'.Z On,Ns. 

De :Ministe,- v-an Kolonien, (get. ) lDENBL"RG. 

(Uitgeg. 18 Febr. 1904.) 

28 Jam,m'i 1904. B,:sLUI'I', tot wijziging en 
aanntlling van het Algemeen Rcglement 
voor het ,·e1Toer op de spoorwegen, nn,t
gesteld bij Koninklijk besluit \'an 4 :Janu
ari 1901 (Staatsblad n•. 20), laatstelijk ge
wijzigd bij dat van 8 :Juli 1903 ( taatsbla!l 
no. 195). S. 16. 

WrJ WILHELl\ilNA , 1•:Nz. 

Op de Yoordracht van Onzen )Linister Yan 
\Vaterstaat, Handel en NijYerheid van :23 De
cernbe,· 1903, L •. U, afcleeling Spoorwegen; 

Gelet op artikcl 27 der \\·et nn 9 April 1875 
(Staatsblcul n•. 67); 

Gez ien het bij Ons besluit ;-an 4 .Januari 
1901 (Staatsblad n•. 20) rnstgestelde Algemeen 
Reglernent voor het ve,·yoer op de spoorwegen, 
gewijzigd bij Onze besluiton Yan 8 Augustus 
1901 (Staatsblad n•. 201) en rnn 8 .Juli 190:~ 
(Staatsblad n•. 195) ; 

Den Raad nn State gehoord (advies van 
12 Januari 1904, n•. 30); 

Gelet op het nacler rapport van Onzen )Ii
nister v;in , Vaterstaat, Handel en Nijverheid 
van 26 .Januari 190±, L •. C, afdeeling Spoor
wegen; 

Hebben goedgovonden en ,·erstaan: 
Artikel 54 rnn het Algemeen Reglemunt 

voor hct vetToer op cl, spoonvegen , 1·astge
steld bij Ons besluit nm 4 ,Januari 1901 
(Staatsblad n•. :20) , gewijzigd bij Onze be-
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sluiten van 8 _,_\.ugu,;tus 1901 (Staatsblad n°. :fill) 
eu nm 8 Juli 1903 (Staat.~blacl n°. 195) met in
\'oeging van een nieuw lid , opn ieuw vast te 
~tcllen al s volgt: 

1. Bestuurders van spoorwegdien ten zijn 
nict verpl icht goedercn ten verYocr am, te 
nemen in het gem! , bedoeld b ij arti kel 81, 
alsmede wanneer het beschikbare materieel 
nm den spoorweg niet toereikend is, om h et 
ten vcrvoer aangeboden goed binnen den voor
g~ chreven tijd tc kunnen vernenden. 

:2. De :.i\Jinister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is bcvoegd , een \7 an de wel'kdagen 
dc•r week aan te wijzen, op welken gedurende 
de maanden November, December, Januari , 
l<'cbruari en Maart bovendien de ve rplichting 
orn ijl- en v raehtgoed ten vcrvocr aan te nemen 
n iet zal geld en. 

.'J. Bestuurders van spoorwegd icnsten >1ijn 
t>Chter verplicht de ten vervoer aangebrachte 
gocderen mits verge>1eld van den vrnchtbrief, 
Yoor zoovel'l'e de beschikbare ruirnte zulks 
tcwlaat, tegen ontvangbewijs in bewaring aan 

te nemen, ondervoorbeh oud dat de aanueming 
ten ven·oe,· en de afdrukking van den expeditie
stempel 01 den vrachtbrief eerst clan zal g '· 
seh ieden , wanneer de goederen zullen kunncn 
geladen worden. De afzender moet in dat 
geval in den vrachtb!'ief verklaren, dat hij 
er genoegen mede neemt, dat het goed blijve 
liggen, totdat de lading mogelijk zal zijn gc
worden. 

Dit besluit treedt in werking den tweeden dag 
na dien cl er dagteekening van bet Staat8blad en 
de Stciatscourant, waal'i n het is geplaatst. 

Onze ) I iniste r van Waterstaat , H andel 011 

Nijverheid is belast met de uitvoering Yan dit 
besluit, hetwelk gclijktijdig in bet Staatsblad 
en in de taatscourcmt geplaatst, en in afschrift 
aan den Raad van Htate medegecleeld ,ml \\·orclen. 

's Gravenhage, den 28sten .Januari 1904 . 

(get. ) WILHELMINA. 

De Miu. i-an lVate,·staat, H anclel en Nijverheid, 
(get.) DE MARl':Z OYEN~ . 

(Uitgeg. 17 ff'ebr. 1904.) 

go Jwmm·i 1904. W .~~T, tot vaststcl ling van het vienle hoofdstuk der t:ltaatsbegrooting voo ,· 
het clienstjaar 1904. S. 17. 

Bij de:r.c wet wordt liet lVde hoofdstuk der begrooting Yan Staatsuitgaven voo,· het cl ienst-
jaa ,· 1904 , bctreffende het Depa1·tement 1,an Ju-9titie, vastgestelcl zooal s hi erna ve rkort volgt: 

1• AFD.: Kosten van bet D epartement . f 177,062.50 
:1• Kosten van de rechterlijke macht 1, H,526.-
8" K osten van het H oog M ili tai,· Gerechtshof en de aud it ien in clc 

militaire arroncli ssementcn 
K osten van den Centralen Raad van beroep en van de Raden van 

beroep . 
Gerecl1tskosten 
Kosten van algemeene of Rijkspol itie en in >1ake van jacht en 

visschcrij . . . . . . . . . 
K osten der gevangenisscn en Rijksopvoeclingsgestichten 
Gebouwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen. 
Kosten der Rijkswerkinr ichtingen 
P ensioenen, wachtgelden, g rat ificatien em1. 
Vcrschillcnde uitgaven 
O,woorziene uitgaven . . 

54,000.-

377,850.-
392,500.-

684,685.-
" 1,583,644.-

654,925.-
919,368.-
341,116.-
43,750.-
50,000.-

f 7,093,426.50 

30 Januari 1904. "WI:T, tot aanvulling en ver-
hooging van bet viercle hoofd stuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1904. S. 18. 

Bij deze wet wordt na verh ooging en toe
voeging van eenige artikelen het totaal der 
htc A.fd. van dit hoofdstuk nuder vastgesteld 
op f 199,912.50; dat cler 8ste .Md. op f 655,425.
en het eindcijfer op f 7,822,476.50. 

30 Januari 1904. B.:SLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de wet van 28 Mei 
1901 (Staatsblad n°. 139) in werking treeclt. 
8. 19. 

De imce1·ki11gtredi11g is bepaald op 1 Septe,n-
be,· 1904. 
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:-;o ./a11·ua1·i 1\:104. B,:~LUIT , tot uitvocr ing van ' 
artikel 8 dcr wet van 28 )lei 1901 (Staats-
1,/ad n°. 139) houdende vaststell ing van 
ccn Reglement voor de examens ter ver
krijging van een diploma van tuurman 
aan boord van koopvaardijsch _pen. S. :20. 

WIJ ,<VILHELID:NA. , EXZ. 

Overwegende, dat het ter uitvoering van 
artikel 8 der wet van 28 Mei 1901 (Staat.s
blacl n°. 139) noodig is regeleu to stellen, voor 
zooveel de examens ter verkrijging van een 
diplomit van stuurman aan boord van koop
vaardijschepen betreft , aangaandc de voorwaar
den om tot die examens te word en toegelaten , 
de smnenstelling en de wij½e van wcrken der 
cornmissie, met h et afnemen dier examens be
last , de programma's diet· examens en al het
gecn ,·erder op dev.e laatste en op het uitreiken 
der diploma's betrekking heeft, en, voor ½OO· 

veel bovendien de kleine vaart betreft , aan. 
gaande het erlitngen van een diploma , op g rond 
van te hebbcn voldaan aan een ein cl - of over
gangs-examen van door Ons aan te wijzen 
zeevaurtscholen; 

Op de voordracht van Onzen )[inister Yan 
,Vaterstaat, Handel en Nijverheid van :c2 ,Juli 
1903, L •. 0 , afdeeling Handel en Nijverbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Augustus 1903, ' n°. 10) ; 

Gelet op het nuder rapport van Otu,en voor
noemden Minister van 28 Januari 1904, L•. B, 
afdeeling Handel en Nijverbeid; 

Hcbben goedgeYonden en verstuan : 
met ingang van den dag, waarop de wet van 

28 }Iei 1901 (Staatsblad n°. 139) in werking 
trcedt: (1) 

1°. in te trekken het Koninklijk besluit van 
17 Juni 1891 (Staatsblad n°. 106) , zooals dat 
is gewijzigd b ij bet Koniuklijk besluit van 
21 11:aart 1898 (Staatsblacl n°. 65) ; 

'2.0 • vast te stellen het Reglement voor de 
examens ter verkrijging van een diploma van 
stuurman aan boord van koopvaard ijscbepen , 
h etwelk met de daarbij behoorencle bijlagen 
bij dit beslnit is gevoegd. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit , hetwelk in het 
Stacitsblad en in de Staatsco"raut zal worden 
geplaatst en waa rvan afscbrift zal word en ge
v.onden aan den Raad van State. 

's Gravenbage, den 30steu .Jan uari 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De l.lin . van lVate1·staat, Handel en Nijverheicl, 
(get.) DE M .a1u;z OYENS. 

(Uitgeg. 13 Febr . 1904.) 

(1) Bij beijluit van 30 .Januari 190-!, H. 19, 
h epaald op J N<'ptemher 190-1. 

I{ .I<~ G L J~ ME :N T rvor de e.rainen.s ter 
rerkrijging rnn een cliplomet etl-< stm,rmcm 
aa,1 boord i ·c111 kooprnanlijschepen. 

Art. 1. 1. De examens ter verkl'ijging ,·an 
een diploma als stuurman aan boord van 
koo pnardijscbepen , bedoeld bij de wet van 
28 :Mei 1901 (Staat,90/ad n". 139), wordcn afge-
110,nen door eene comrn iss ie, ½itting houclencle 
in door Onzeu )Iinister van \\~aterstaat, Handel 
en ~ ijverheid aan te wijv.en gemeenten. 

2. Door de½e Commissie worden e,·eneens 
diploma's uitgercikt ,·an stuurnutn ,·oor de 
kleine mart aan hen, d ie een bewij · vcrtoonen 
,·an te hebben voldaan aan cen eind- of ovet· · 
gang examen nu1 door Ons nan te wijzen v.ee
vaartscholen. 

2. 1. De leden en plaatsrnrnngenclc leden 
der in het vorig artikel genoemde commissie 
wol'd n telkens voo1· den tijd van een jna,· 
benoemd door Onzen voornoemden j\'linistcl', 
d ie tevens uit 1nm midden den voorv.itte,·, den 
plaats, •01-Yangenden voorzittcl', den secretaris 
en den plaatsverYangenden secretari s aanwijst. 

:2. Hij ontstenten is van den YOo!'zitter en 
van den plaatsven ·angenden voornitter worden 
de we!'lrnaaI).1heden geleid door den oudste in 
jaren de,· aanwezige leden. 

.'J. D e plaats,·en·angende leden treden, cla,utoe 
dool' den vool'zitter opgeroepen, op, hetzij bij 
ont tcntenis van leden , hetv.ij voor het gcrnl 
het aantal candidaten dit vorde!'t. 

3. 1. De eommissie houdt ten rninste acht 
v. ittingen in bet jaar , v.ooveel mogelijk aan
ntngende op den tweed en Din sdag eenei· rnaand. 

2. Tot het bouden rnn cene v.itting en hct 
nemen van besluiten wo l'dt de tegenwoorclig
heicl van ten minste viel' leden Yercischt. 

4. 1. Tijd en plaRts van clke zitting \\·orclen 
telken s ten m inste chic weken v661· den aan
vangsdag der v. itting door den YO<miitter cler 
comm issie in de Nederland8che Staaf8courant 
bekencl gemaakt. 

2. Zij , clie een examen wenschen a£ te lcggen, 
geven hem daarvan kennis ten minste t ien 
clagen v66r den in h et ce l'ste lid genocmden 
dag, onder oYerleg ·ing rnn de in al't. 7 be
doelcle bescheiden. 

' 

8. H eeft ½icb op dat tijd stip geen candidaat 
vool' het examen aangemeld , clan wordt door 
den voornitter in de Neclerlandsche Staat.;cuw·ant 
bekend gemaakt, dat do v.itting niet v.al plaats 
hebben en wol'dt hien·an tm·ens kennis o-e
geyen aan On½en voornoemden j\[ini ste1· en 
aan de leden der commissie. 

5 . De !'egeling van het exmnen geRehiedt 
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door den voorzitter dor commissie. Het "·ordt 
scbriftelijk en mondeling, hct laatstgenoemde 
dee! in bet openbaar , afgenomen. 

6. 1. Door de conm1issie wordt exarnen afge
nomen ter Yerkrijging van diploma's Y00r de 
rangen van derde, tweede en eerste stuunnan , 
onderscbeidenlijk voor do groote stoom- en de 
groote ze ilvaart en van stuurman vo'o1· de kleine 
vaa,t. 

2. Op de diploma's Yan eerste stuurnrnn 
voor de groote ,aart wordt aangeteekencl , clat 
zij tevens be,'lcbouwd worden uls bewijzen van 
bckwaambeid als schippor in de groote , ·aart. 

7. 1. Om tot bet afleggen van bet exarnen ,·an 
derde , tweed e of ee rste stuurman voo,· de 
grnote vaart , ~-an stuurma□ voor de kleine 
vaart of tot het afleggen van een aam·ullings· 
exarnen te ,vorden toegelaten, moet de.candidaat 
aan de commissie overleggen: 

l. het bewijs , dat hij den leeftijd van acht
tien jaren beeft bereikt ; 

ll. ecne ,erklaring vnn een door Onzen 
voornoemden Minister aangewe;i:en geneeslrnn 
dige, inhoudende, dat hij \'O]doende gezichts
sche rpte, kleurenonderseheidingsvermogen e□ 
gehoorscherpte be;i:it. Y oor dat onderzoek 
worden door Onzen voomoernden Mini ster ge
neesku11digen aangewezen, die daarbij in acht 
nemen de eischen, in de tweede bijlage van 
dit reglement opgenomen. Zij , die een diplom a 
verlangen Yan tweede of eerste stuurman voo t· 
de gl'Oote stoom- of zeilyaart, zullen het bewijs 
rnoeten oYerleggen , dat dit onderzoek ni et 
!anger dan twee jaren geleden heeft plaats 
gehud; 

Ill.. voor derde stuwnna11 ,·oor de grnote vaart: 
voo1· de stoonwaart en voor d{l zeilvaart , het 

bewijs, dat hij gedurcncl e ten minste een jaar 
dekcl ienst heeft gedaan aan boord van koop· 
vaardijschepen (al cl an niet ~leepbooteD zijnde) ; 

voor tweede stiiunnan Yoor de groote , ·aart: 
voor de stoo11waart : 

bet bewijs, dat hij gedurende' ten min ste 
twee jaren als derde stuurman of in hoogeren 
rang aan boord Yan koopvam·dijschepen (geen 
sleepbooten zijnde) in de g roote vaart dienst 
heeft gedaan. Dienst als vierde stnurnrnn op 
een stoomscbip wordt in rekening gebracbt 
al s <lenle stuurmansdienst , m its de candidaat 
in het bezit was van een diploma voor den 
rang van derde stuurrnan voor. de groote 
stoomvaart; 

vocn· de zei/Yaart : 
het bewijs, dat hij gedurende ten rnin ste 

t ,cee jaren als d~rde stuurrnan of in hoogeren 
rang aan boord Yan koop,-aardij schepen (geen 
sleephooten zijndc) in de g ronte mart dicnst 

heeft gedaan. of wel dat hij den leeft\jd nn 
t wi11tig jaren hceft bereikt en gedurende ten 
minste ,1,-i,e jaren aan boord Yan koo1wanrdij
schepen (geen sleepbooten ;i:ijnde) in de g roote 
vaart heeft geYaren en gedlll'ende dien tijd 
dekdienst heef t gedaan ; 

,oor ee,·ste stiiurm an Yoor de groote Yaart: 
voor cle stoo,nYaart: 

bet bew\jS, dat hij gedurenclc ten minste 
t wee jaren al s tweede stuurman of in hoogeren 
rang arm boord van koopYaardijschepen (geen 
sleepbooten zijnde) in de groote vaart dienst 
heeft gedaan. Dienst als derde stuunrnm op 
een stoomschip, dat geregeld Yier stumlieden 
voert , wordt in rekening gebracbt als t, ceede 
stuurrnansdienst , mits de candidaat in het 
be;i:i t was van een diploma voot· den rnng 
van tweedc stuurman voor dC' g l'Oote stoorn 
vaart : 

voor de zei /Y aa rt: 
het be11·ijs, dat hij gedul'end e ten minste 

twee jaren als tweede stuurman of in hoogeren 
rang aan bool'd van koo1)Yaardijscbepen (gelm 
sleepbooten zijnde) in de g roote rnal't dienst 
heeft gedaan; 

, oor stmw11wn voor de kleine vaal't: 
het bewijs, dat hij gedurende ten minste 

dJrie jaren buiten de ·Nederland sche megaten 
h eeft genu·en en dekdiensf heeft gedaan . 

Als. bewij;i:cn worden aangenomen ,·erkla
ringen afgegeven door de ambtcnal'en , Y00r 
welke de aan• en afmonstering Yan den can
didaat heeft plaats gehad , of v.oodanige be
scheiden , als dool' de conm1iss ie Yoldoende 
wo!'den geoordeeld. 

2 . Y oorts moet de candidaat v66r den aan
vang van bet examen bij den voor;i:itter van 
de conuniss ie stol'ten: 

voor het examen als derde stuul'man voor 
de groote yaart eene som van 1:ijf gulden; 

yoor het examen als t ,ceede stuurman voor 
de groote vanl't eene som Yan zeren g" lden 
v ijftig cents ; 

Yoor het examen als eerste stu u l'man voor 
de groote vaa rt ecnc som Yan tien gulden ; 

voor het exarnen als stuurrnan voor de 
klei11 e vaart eene sum ,·an 1:ijf gn lde11; 

voor een aan,·ullingsexamen eene som Yan 
d,·ie gu lden. 

De opbrengst der examengelden wordt door 
den Yoo1·zittet· der commiss ie in 's llijks schat
kist gestort. 

3. D e eisch Yan het gedul'ende eenigen tijd 
dienst doen of varen in de grootc Yaart wordt 
voor tweede of eerste stuurman aldus Yerstaan, 
dat de gestelde tijd ten minste YOO!' de helft 
m oet 1/. ijn doorgebracht op e'en· stoomschip, 
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wanneer een diplon1a YOOr de stooniYaart, 

ten minste voor de helft op een ze ilschip , 
wanneer een diploma voor de zeilvaart w01·dt 
verlangd . . 

8. 1. De. kennis, · die gevorderd wordt voor 
h et verkrijgen van de in art. 6 genoemde 
diploma's, is aangewezen in de programrna's 
als eerste bijlage bij dit reglernent gevoegd. 

2. I s het ex.a1nen naar het oordeel der com
rnissie op voldoende wijze afgelegd, dan wordt 
do01: haar aan den ca ndidaat het verlangde 
diploma nitgereikt. 

3. Het model der diploma's wordt door 
Onzen voornoemden :i\finister vastgesteld. 

4. Zij, die in het bezit zijn van een diploma 
,·001· de stoomvaart of ,·oor de r.eilvaart en 
een examen wenschen af te leggen, onderschei
denlijk voor de r.ei lvaart of voor de stoomvaart 
voor gelijken of voor lageren 1·ang, worden 
alleen geexamineerd in de rnkken, welke voor 
den betrokken rang uitsluitend in het pro
granmrn voot· de zeih ·aart of in dat voor de 
stoomvaart zijn opgenomen. 

9. 1. De commissie beslist met meerderheid 
van ste1nn1en . 

2. In geval van staking der stemrnen be
slist de voorzitter. 

3. _ Hij, die is afgewezen tengevolge van een 
onvoldoend examen in het gedeelte, dat naar 
het oordeel der commissie aairwal kan worden 
aangeleerd, wordt eerst na een door de com
missie te hepalen tijdsverloop van ten hoogste 
r.es maanden wede1' tot het examen toege
laten. 

4. Hij, • di e is afgewezen ten gevolge van een 
onvoldoend examen in het gedeelte, dat men 
zich naal' het oordeel de!' comm issie alleen aan 
hoord kan eigen maken, wordt eerst tot een 
examen Yoor het7,elfde cl iplorna of voor een 
diploma ,;an l1 oogercn rang toegelaten na op
nieuw te hehben geYaren gedu rende ten minste 
zes maanden. 

5. Deze eisch van ten 1ilin e zes maanclen 
te hehhen gevaren WO l'dt aldus verstaan, dat 
de gestelde tijd moet zijn doorgebracht op een 
stoomschip, wanneer de candidaat voor de 
stooinvaart, en op een zeilschip, wanneer de 
eandidaat voor de zeilvaart is afgewezen. 

6. Geschiedt de afwijzing op grond Yan het 
niet voldoen in de vakken, waarin de eischen 
Y00r stoom, en 7,eilvaart gelijk zijn, dan lrnn 
de candiclaat voor denzelfden of voor hoogeren 
rang geen examen afleggen v66r het verstl'ij
ken van den tijd, welke hiervoor door de com
missie wordt hepaald. 

10. 1. H ij , die een diploma van stuurman 
Yoor de kleine nart wrlangt, als hedoeld in 

hot tweede lid van art . l , dient daartoe een 
schriftelijk verzoek in bij de commissie ten 
minste t ien dagen v66r den dag, genoemd in 
het eerste lid van art. 4. 

2. Bij dit Yerzoek worden overge]cgd: 
I . h et hewijs: 
a. op grond waarvan het diploma wordt 

verlangd; 
b. dat de aanvrager den leeftijd van achtticn 

jaren heeft hereikt; 
c. dat de aanvrager ten rninste drie jaren 

buiten de Nederlandschc 7,eegaten heeft ge
varen en dekdienst heeft gedaan. 

Ten an.nzien \'an deze bewijzen is Yan toe
passing het hepaalde in de laatste zinsnede 
van het eerste lid van art . 7. 

II. eene verklaring, als hedoeld onder Il van 
het ecrste lid van art. 7. 

3. De cornn1issie is hevoegd den aann·ager 
van het diploma op te roepen om in persoon 
voor haar te verschijnen. 

4. Is de cornmissie na onderzoek van de in 
het tweedc lid genoemcle bescheiden van mee
ning, dat het diploma knn worden uitgereikt, 
clan geeft zij hiervan kennis aan den helang
hehhende met verr.oek aan haren Yoorzitter 
een postwissel tot een bedrng van vjjf gulden 
te doen toekomen. Na ontvangst van hedoelden 
postwissel heeft de uitreiking van het ver
lang·de d iploma 01wcnl'ijld plaats. Door den 
voorzitter der cornmiss ie wordt het gezamenlijk 
hedrag der postwissels in 's Rijks schatkist 
gestort. 

11. Na afloop rnn ieclere zitting ,rnrd t een 
door clen voorzitter en den secretari s der com
missie geteekende staat van uitgereikte di
ploma's aan Onzen voornoemden Minister ge
zonden. 

12. De commissie zendt zoo spoedig mogelijk 
na afloop van het zittingjaar aan Onzen voor
uoemden Minister een heredeneercl verslag ,~an 
de gehouden examens. 

13. D e leden en de plaatsvervangende leden 
der commissie genieten nit 's Rijks schatkist 
vacatiegelden tot een bedrag van acht gulden 
per dag en vergoeding voor rei s- en verhlijf
kosten naar de tweede klasse, genoemd in 
art. 2 van het Koninklijk hesluit van 5 J anu
ari 1884 (Stctatsblad n°. 4) , gewijzigcl hij Ko
ninklijk hesluit van 24 Fehruat·i 1898 (Staa.ts
blcul n''. 56). 

14. Met afwijking van het hepaalde bij het 
Koninklijk hesluit van 22 Fehruari 1851 (Staats
blacl n°. 1:l) wordt aan den in art. 7 bedoelden 
geneeskundige, wanneer hij geene Rijkshetrek
king heklecd t, waaraan her.oldiging is verbon
den, eene helooning toegekend ten hed rage 
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van een gulden voo1· elke11 onderzochten can
didaat. 

8ehoort bij het Koninklijk besluit Yan :,o .Ja
nunl'i HJ0-i (Staaf.9/J/ad 11°. :20). 

15. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel van ,,Reglement voor de stuur
lieden-examens 1904", met aanhaling Yan het 
Staatsblad, waarin hct is geplaatst. 

J\[ij bekend , 

De Jlin. l'an l1'ater.staat, Handel en Nij1·e1·heid , 
(qef. ) ni-: :\ l.a1rnz On:s~. 

K>: l{~ 'l' f; "BJ,JLIGE. 

Z eilvaart. 
1 ° .. ~ls stoomvaart. 

:2°. A.ls stoomvnart. 

~
0

• A.ls stoornvaart. 

4°. Als stoonwaa,-t. 

P R O G R A M .M A 'S. 

GROOTE VAART. 

E xa m e n v oor d erde Stuu rman. 

Stoomraart. 
1°. De eanclidaat rnoet eene lecsbare hand scbrijven en 

zijne geclacb ten, mondeling en schriftelijk , zoncler g rove 
fouten in de Nederlanclsch e taal kunn en uitdrnkken. 

:2°. Rekenkunde : 
a. de geheele getallen, de eindige t iendeelige en de ge

wone breuken ; 
b. de meetkunstige eYen redigbedcn en hare Yoornaamste 

eigenschappen ; 
c. het metriekc ste lscl en de n.mten en gc.wichten bij de 

scheepvaart in gebrnik: 
d. de tweedemacht worteltrekking; 
e. het oplossen van \Traagstukken, op hot vorcnstaande 

betrekking hebbende. (Sch1·iftelijk.) 
3°. i:ltelkunde : 
(t. het stelkundig teekenschrift; 
b. het herleiden ,·an sommen, verschillen, producten en 

quotien ten rnn geheele Yormen; 
c. de machtsverheffing en de wo,telt rekking Yan eenter-

1nige vonnen ; 
cl. eenig begrip nm gebroken en negatie,·e exponenten; 
e. de vergelijkingen rnn den eersten graad met een 

onbckende: 
f het gebrnik van logarithmen ; 
,q. het oplossen van vraagstukken up het Yorenstaancle 

betrekking hebbende. (Schriftelijk.) 
4°. Meetkunde: 
a. Jijnen, hoeken, oversti~ande hoe ken, hoe ken ontstaan 

door de snijding Yan twee evenwijdigc lijnen door eene 
derde, eigenschappen rnn de loodlijn ; 

b. de verschillende soorten van dri ehoeken en hunne 
voornaamste eigenschappen, de gelijk- en gelijb·ormigh eid 
der d ri ehoeken, de gelijln·ormigheicl der driehoeken ; 

c. de eenvoudigste eigenschappen der veelboeken; 
d. de cirkel, lijnen in en aau den cirkel, het meten van 

hoeken doo r middel van ci rkelbogen, de bcteekenis van 
het getal -;r; · 

e. het uit\·oeren van eenvoudige cont rncties; 
J: de oppervlakken van eenvoudige vlakke figuren ,·oor 

zoonlr z ij aan boord te pas Immen ; 
,q. de benamingen Yan de eenvoudigste licbarnen en hunn,e 

-inh uuden voo,· 1/.0over 7-ij aan boorcl te pas komen: 



!\0
• A.ls stoom ,·aa rt. 

fi 0
• Al s stoomvaart . 

7°. Al s s toon1,·na,·t . 

8°. Al s stnorn,·,wrt. · 

1:1°. A ls stoomrna,-t. 

10°. Al s stoomrnart . 

11°. Scbip en tuig : 
a. naam, plaats en doe! van de 

samenstellende deelen van het 
houten, ij¼cren of stalen ze_ilschip : 

b. de rondhonten, het staand 
en loopend tuig, de zeilen , de 
nnkers en de kcttingen nan boord 
rnn zeilschepen. 

1~0
• Als . toonwaart. 

' 
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h. hct oplo ·scn rnn naagstukkt>n op hl•t voren,taande 
betrekking hebbende. (Schriftelijk.) 

5° . Goniometric: de goniornetri sche functi es, en de be
trekkingen tusschen die functies ,·oor 1/.00\·er die noodig 
¼ijn bij de driehoeksmeting. (}1ondeling en schriftelijk.) 

6°. Platte- en boh·ormige driehoeksmeting ; het berckenon 
del' n ,rschillende gcvallen, welk in de i1eevaal'tkundo ge
bl'Llikt wo ,·dcn. (J\'Londeling en schriftolijk.) 

7° . Hterronkunch•: 

a. plaatsbepaling nrn punten aan den hemel; 
b. de schijnbare dagelijksche beweging der hemellichamen ; 
c. de schijnhare jaarlijksche beweging van de zon : 
d. sterrentijd , \\"Ure en middelbare tijd , hurgerlijke t' l1 

zeevaartkund ige tijcl , tijd ,·ereffening. 
8°. Zee vaartkundc : 
a. ci rkels en bogcn op de aal'cle : 
b. de inrichting en het gebruik van :,cckaartcn : 
c. het toepas en ,·an Yariatic en af\\"ijking op koC'l'oen en 

peilingen : 
d. de kocrs- en YCrh eidsrekening, de stroomka,·eling en 

de plaatsbepaling doo,· peilingen (de¼e laatste allcen door 
constrncti e) : 

e. het gobl'Llik rnn den i1eemansalrnanak (:,onsopgaYen) ; 
l de vcrbcteringen, toe te passen op (•ene gerneten ¼011 8· 

hoogte: 
g. het berekencn der breedte door meridiaan ·hoogte de r 

zon en door ccne 1/.0nshoogte dicht bij den middag : 
h. het be1 alen YUD den tijd aan boord door i1onshoogte; 
i . het berekcnen Yan de zonshoogtc uit gegeYon plaatR 

en tijd : 
j. de plaatsbepaling door hoogtelijnen , ,·erkrege 11 uit 

zonsboogten en de gunstigste omstancligheden daarvoo,· : 
k. het berekenen der afwijkingen rnn het kompas door 

i1onsa>1imuth en ampli t udo en het gcbrnik maken Yan 
ai1imnthtaf els: 

I. kaartpassen en bestek afzetton : 
m. h et oplossen van Yraagstukken op hct \'Orenstnande 

betrekking hebbcncle. (Schriftelijk.) 
9°. lnstrnmenten : 
a. de inri chting rnn de meest ,·oorkomende toc>R tell e11 

om te loggen en te looden ; 
b. het gebl'llik rnn octant en sextan t: 
c. het gebrnik rnn den tijdmeter : 
t7. het gebruik Yan den thermometer en den zeebaromet(•1· ; 
e. de algemccnc inri chting en hot gebruik rnn het kompas. 
10°. Aarclrijkskunde: 
de voornaarn ste zeeeu, stmten, kape·n en han·ns, hcne

Ycns de namcn der staten, waa,·in die ha,·ens liggen. 
11°. t:lchip (•n tuig: 
a. naam, plaats en doe! van de samcnstellcncl l· del'lcn 

van hct ij zc ren of stalen stoomsch i p ; 

b. de rnndhouten, het staand en loopcnd tnig , de- ¼l· il t•n , 
de ankers en J e kettingen nan boord ,·an stoomsclw pen. 

l.?0
• H t>t garnec rc• n en het 8tu,1·(•n . 
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1;3°. l l anoeuvres: 
a. hot zetten, bergen en vcrwis

selen van zeilen en bet brassen; 
b. het zeil24Jtten na:ll' gelegen

heid en bet bijdraaien; 
c. bet wenden en voor den wind 

omgaan bij gewoon weder; 

d. A.ls stoomvaart. 
e. Als stoomvaart. 

f. Al ·toomvaart. 
14°. \.ls stoomyaart. 

15° . . A.l s stoonwaart. 
16°. )l..l s stoom·rnart. 

17°. A.ls stoomvaart. 

30 J.A.~ A. ltl l!) Q,li_ 

l.3°. ~Ianoeuv t"es: 
a. het zettcn, bergcn en verwisselen van ½ il en aan boord 

van stoomscbepen ; 
b. bet manoeu,recren met een stoomscb ip bij gewoon 

weer op zee; 
c. bekendheid met het wenden , halzen en bijdraaien 

van zei lschepen, voor ½Ooveel noodig i om de manoeu
vres van een zeilschip to kunnen beoordeclen ; 

d. de inri chting en het gebruik del" redd ingsrniddelen: 
e. bet bebandelen van eene boot onder alle omstandig

heden; 
j'. bet uitbrengen van werpen. 
14°. D e wettelijke bcpalingen tor voorkoming van aan

varing op zec, toepassing die t· bepalingcn in verschillende 
gevti"llcn. 

15°. D e vemntwoording van scheepsprovisien . 
16°. De voornaamste bepalingen omtrent de huishouding 

en tucbt op koopvaardijscbepen, de rnonsterrol en de wette
lijke bepalingen, die betrekking hebben op de rechten en 
verplir.btingen van scheepsoffi cieren en schepelingen . 

17°. H et ln ternationaal se inboek; kennis van den inboud 
en bet se inen met vlaggen. 

18°. Rtoomwerktuigkunde: 
a. de vorming en de eigenschappen van den stoom: 
b. de imichting· van een cbeepsvlampijpketel : 
c. benaming en doe! van de voornaamste ketel-appendages ; 
d. de werking van den toom; 
e. bcnarning en doel van de deelen der scbeepsstoom

machine. 

Examen voor tweede Stuurman. 

Zeilvaart. 

1°. Als stoomvaart. 
z0

• 4Js stoomvaart. 

3°. A.ls stoomvaart. 

tornnmart. 

1°. H etgeen vere ischt wordt voor derde stuurman. 
2°. Sten-enkunde : 
a. de voornaamste vaste sterren en sterren beelden, alig

nementen; 
b. kenois van de namen der planeten en oppen-lakkige 

kenni s van hare beweging ; 
c. de maan, oppervlakkige bekendheid met haat" baan 

en schijngestalten. 
3°. Zeevaartkunde : 
a. het gcbruik van den zecmansalmanak (maan -, planeets

en stersopgaven) ; 
b. de verbeteringen, toe te passen op gemeten maans-, 

planeets- en stershoogten; 
c. bet berekenen der breedte door hoogten van maan, 

planeten en sterren in en dicht bij den m eridiaan ; 
d. het berekenen der brcedte door de hoogte der poolster; 
e. het berekenen van de hoogte van maan , planeten en 

sterren uit gegeven plaats en tijd; 
f. de plaatsbepaling door hoogtel ijncn , verkregen uit 

rnaans-, planeets- en stersboogten; 
g. liet bepalen van den stand en den gang eens tijd

rneters door tijdseinen en door zonshoogte en p~ling ; 



4°. Als stoomvaart. 

5°. Als stoom vaart. 

6°. H et op- en af tnigen n 1n 
i<eilschepen. 

7°. Als stoomvaart. 
8°. Als stoomvaart. 

9° . .A.ls stoomvaart. 

10°. De brnndbluschmiddelen 
en cle lensinrichtingen aan boorcl 
van i<eilschepen en het gebruik
maken daarvan. 

11 °. H et wacht waarne111en, 
zoowel ten anker liggencle als 
oncler zeil. 

12°. }lanoeuv res: 
c,. het manoeuvreeren m et een 

11,eil schip oncler alle omstanclig
hcden op ze·e; 

b. bet ten anker komen, ve r
tuien, klaar anker houclen, ont
t uien en ond er zeil gaan ; 

c . .A.ls Stoomvaart. 
13°. Als stoomvaart. 
1-1° . .A.ls stoomvaart. 
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h. het berekenen van clen tijcl van hoogwater; 
i . het berekenen van de afwijking van het kompas door 

rniddel van sterren en planeten; 
j. het bepale11 van de afwijking van het kompas door 

peiling van eenig verwijclercl aardsch voonverp met gelijk
tijcligc waarneming van het azimuth dcr i<on; 

k. de inrichting van cle stuurtafel ; 
l . bet oplossen van vraagstukken 0JJ het vorenstaancle 

betrekking hebbend e. (Schriftelijk.) 
4 °. Instrumenten: 
a. eenig beg rip van cle inrichting van tijclmeters; inrich

ting van clen i<eebarometer en van clen thermometer ; cle 
behancleling aan boorcl en bij vervoe 1· van tijdmeters en 
barometers; 

b. het onderzoek van baro111eters en spiegelinstrumenten, 
voor ½00Ver clit aan boorcl mogel~jk is; 

c. de inrichting der op cle N edel'lanclsche koopvaardijvloot 
m ees t in gebruik zij11cle kompassoorten. 

5°. Meteorolog ie : 
a. cle heerschende winclen , Janel- en zeewind ; 
b. eenig begri p van het verband tusschen barometer

standen en wi nd4 
c. de inrichting en het gebmik van weerkaarten en 

stormwaarschuwing seinen in Neclerland. 
6°. H et op- en aftuigen van stoom schepen. 

7°. H et lossen en laden. 
8°. H et opmeten en het be,·ekcnen van den inhoud Yan 

belaadbare ruimten . 
9°. H et beladen en de daarbij te nemen voorzorgen \'00r 

de lading . 
10°. De waterdich te afdeelingen, de branc1blnschmiddelen 

en de lensinrichtingen aan boord van stoomschepen en het 
gebruilm1aken claarvan. 

11°. H et wacht w:rnrnemen , zoowel ten anker liggende , 
als oncler. stoom . 

120. Manoeuvres , 
a. het rnanoeuvreeren met een stoomschip onder alle 

omstandigheden op zee; 

b. het ten anker komen, ve rtuieD, klaar anker houden , 
onttuien en oncl e,· stoom gaan ; 

c. het uitbrengen van zware ankers. 
13°. H et h ouclen van haven- en zeejournal. 
14°. D e verantwoording van den inventaris. 
15°. Stoomwerktuigkunde : 
a. voorzorgen bij stoornopstoken , aa1rnetten en stoppen 

cl er scheepsmachine ; 
b. zich kunnen overtuigen van de goede werking rnn 

ketels en machines; 
c. stoom.lieren en andere op stoornschepen in gebruik 

zijnde . stoomwerktuigen ; · 
cl . kennis omtrent de veiligb eidsmiddelen bij den aanleg 

en het gebruik van geleidingen voor stoom, electricitcit 
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t•n water under hoogeu drnk huiten de machinekamt·t· t·n 
bij het ontstnan rnn gebrekcn nan der.o gelcidingen. 

N.B. De candidant ,ml van de sub a, b, c t•n d genoemdl' 
zaken een algemeen begrip moC'ten lwhhen. 

Examen voor eerste Stuurman. 

Zei//'{/art. 

1° .. Us st00lllYllfll't. 
:l0

• A.ls stoonwaart. 

3°. A.ls stoornn1a1·t. 

-1°. Als stoonwna1·t. 

5°. D e \'uornanmste tcekcnin
gen, bet rekking hebbende op den 
houw van het zeilschip. 

6°. H et kappen eu gereedmaken 
n 111 nieuw -taancl en loopend tuig 
en het inr-e'tten \'an masten. 

7°. Het dokken l·n het kiclen 
\'Un :.1eilsc:hopen. 

8°. H et onclerhoud ,·an jjr.e 1·011 
of stalen r-eil ehepen. 

9°. A.l s stoonwaa1t. 

10° . . A.ls stoomn1a1t. 

llo. lll anocu,-rcs: 
a. het rnanoen·ce1·en met eeu 

zeilsch ip ondt>r alle omstandig
hodon ; 

Stoomraa,·/. 

1°. H ctgecn ,·ereischt wordt ,·oor twoedc stuurnrnn . 
:l0

• Zee\'aartkundc: 
a .. het groote irkel :.1eilen, !wt r-e il en langs grooteirkt•l,:, 

die ecn gegeven parnllel aanrakcn: 
u. de plaatsbepaling door hoogtclijnen, hieronclcr be

g,·epen het ,·oortdurend bijhouden van het bestC'k door 
middel van hoogtelijnen l'n h et Yerb inden van de?.e mot 
andere besteklijnen (peilingen en loodingen) ; 

c. het bepalen van den stand en den gang eeus tijdmete1·, 
door ,mnshoogten op den artificieelen horir-on; 

d. het oplossen van naagstukken op het voren tnande 
bctrekking hebbendc. (Rchriftelijk.) 

:~". ln strnmenton: 
a. do inrichting en het gebruik van don artifkieekn 

horizon: 
/J. eenige kenniR van de krachtcn, die op het kompas 

worken, totale, horiwntale en Yerticalo intensiteit dcr aard
magneetkrach t: 

c. de n•orwaardcn. waarnan goede kompassen mol'ten 
l' Oldoen : 

rl. de indoed rnn bet scheepsij?.er op bet kompas: 
e. ck componsatie Yan het kornpas door magncten en 

week ijzer; 
I de indoed dcr electri sche werktuigeu en installatien 

op de afo·ijking rnn het kompas: 
4°. :Vletcorologio: 
a. de algcmee1w circulatie ,·an den dampkring : 
/,. orkanen, hoe ze te ontwijken; 
1·. de Yoornaamste zeestroomingen, cb en Yloed; 
d. het geb rnik van meteorologische kaa ,ten, r-eilaanwij

r- ingcn en r-cenrnn ·gidsen. (t:lchriftelijk.) 
5°. De ,·oornaamste teekeningen, hetrekking hebbc•nde 

op den bouw Yan hct stoom chip. 

6°. Het kappen en gercedmaken ,·an staand en loopend 
tulg en lwt inzette n nm masten en ,·an schoorsteenen. 

,
0

. Het dokken rnn stoomschepen. 

b0
• Het onderhoud Yao stoomschepen en het verwisselen 

dcr schroef. 
\:1° . H et opmetcn en berekenen ,·au den inhoud Yan 

maatgoederen ter bepaling vau het aantal tonneD of fasten. 
10°. Beladen nrn een schi p met het oog op veilig varen, 

gebrnik van de sehaal van waterverplaatsing; 
11° . 1J'lanoeun·es: 
a. het manoeu ,Teeren met een stoornse hip ondC'1' al It· 

omstnnd ighcden; 
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b. het geslcept worclen ; b. het sleepen en gesleept worden ; 
c. behancleling_ nlll een 7-eil schip 

bij schade aan den romp of h et 
tuig , het m.aken Yan noodroe,·, 
clrijfanker en vlotten en het ge
bruik maken n1n oliestorten. 

c. behandeling van een stoomschip bij schade aan den 
romp of de machine , het maken Yan noodroer, drijfanker 
en vlotten en l1ct gebruik maken Yan oliestorten. 

1:2°. Als stoomnunt. 
13°. Als stoomnllwt. 

1:2°. Het aandoen de,· Nederland sch e 7,eegaten. 
13°. De admini stratie der lading , de scheepspapien·n , 

sch eepsontYangste n e n -uitgaven , reke ning-coura.nt- e n g age
boek. 

14°. Al s stoomYnart. 14°. Rechten en verplichtingen van ge:-mgvoercle rs tegen
over reederij , eigenaars der lading, schepelingen l'LI 

passag ie,·s. 
J;\0

• Als stoomn,art. 

16°. Als stoorn rnart. 

15°. Bekendheid met de Nederlandsche en Yoornaamste 
internationale wettelijke vool'Sch riften betreffende de 7.t'C· 
scheepvaart, (zooals quarantaine, rechten en plichten nrn 
oorlogvoerenden en neutralen , vcrplichte bijstand bij aan 
rnring) bevrachtingen, chartepartijen, cognossementen , rnani 
festen , ,werijen , boclemerijen, assurantien, wi ssels en de 
aan sprakelijkheicl voor schade, door aanvaring veroorzaakt. 

16°. Engelsche taal : 
bekendh eid hiel'mede Yoo,· zooYer noodig tot het gebruik 

,·an IJ;ngelsche 7,eekaarten en 7.Cilaanwij7-ingen en Yan den 
Nauti cal Almanac. 

KLEI N E V A A RT. 

Exa m e n voo r St uu rman. 

1 °. De eandiclaat moet eenc leesba,·e hand 
schrijYen en zijne gedachten moncleling en 
scbriftelijk , 7,ondcr grnrn fouten in de N edcr
landsche taal kunnen uitdrnkken. 

2". Rekenkunclc (Moncleling en schriftelijk) : 
a. cle vi er hoofdbell'erkingen met geheele 

gctallen. gewon e en einclige tiencleelige breuken; 
h. eenig begl'ip rnn eYenrcdighedcn en hare 

toepass ing ; 
e. het mctl'ieke stelsel en cle maten en ge

wi chten , bij de scheeprnart in gebrnik. 
8°. Zeenu11tkuncle (Mondel i ngen scluiftelijk) : 
a,. begrip Yan aarcl rijkskunde bt'eecltc en 

lcngte; 
b. hct rnaken ,·an bestek met koppelkoers 

(naar het plat) ; 
c. het gebrnik Yan zeekaartcn, plaatsbcpaling 

in de kaart door breeclte en lengte , doo ,· pei
lingen , doo ,· koe rs Em ,·crheid , al smecl e door 
looclingen ; 

d. het gcbrnik rnn log , Jood , kornpas , sex
tant of octant en baromete1· ; 

e. hot gebruik van den zeemansalrnanak 
(zonsopgaven en maanscloorgang) ; 

f hot herl eiden de,· zons gemcten hoogte 
tot ware rnicldelpuntshoogte; 

g. het bcpalen der h reecl te door zonsmeri 
diaan shoogte ; 

h. het berckencn rnn den tijd rnn hoog ll'atcr. 
l\J04. 

4°. Aarcll'ijkskunde : de Jigging van cle ,·om·
naarnste luwens , waarheen de kleine n1art 
7,ich uitstrekt. 

5°. Naam, woonplaats en doe] ,·an de samen
stellende deelen van houten en ijv.eren of staleu 
schepen Yan niet meer clan 100 ton (2.83 :)'[•.) 
bruto inhoud en Yan het tuig. 

6°. H et garneeren , -stuwen en belaclen. 
, 0 • De behandeling Yan schepen Yan niet 

mee t' clan 100 ton (2.83 M' .) bruto inhoud 
oncl c,· alle omstandigheden. 

8°. Hot opmeten en berekcnen van den inhoud 
nm maatgoede,·en, ter bcpaling Yan het aantal 
tonnen of lastcn. 

()
0

• De admioistrati e cl cr lading. 
10°. De wettelijke bepalingen ter voorkoming 

,·an aan,·aring op zee; cl e toepass ing dier be
palingen in verschilleode gevallen. 

11°. De noodseinen en het gebruik clc•r 
recldingsmidclelen. 

1:2°. H et gebruik . Yan het lnternationaal 
seinboek en het seinen met vlaggen. 

13". H ct houden van haven- en zeejournaal. 
14°. D e Yoornaamste banken in de Noordzee. 
Hi0

• H ct aundoen cler N ederlancl sche Y.ee-
gaten. 

13ehoort bij het Koninklijk besluit ,·an 30 .Ta
nuari Ul04 (Staatsblad n°. 20). 

Mij bekencl , 

D e Mi11. rnn Wafe1'8faa.t, Handel en Nijverh eid, 
(get .) mi: :M.ARF.Z On:Ks. 
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'l'WEF;DE BJJLAtJE. 

Eischen 'l"an lichanielijke geschiktheicl voor de 
toelating tot tie exa,nens i·an stuwnnan aan 

bo0t·il 'tan koopvaanlijsehepen . 

Om tot de examens van stuurman te worden 
toegelaten, moet de candidaat voldoen aan de 
volgende eischen : 

1°. dat bij bezit normale gezicbtssch erpte, 
zonder corrigeerende glazen, op een der oogen, 
en ten minstc halve gezichtsscherpte op het 
andere oog; 

2°. dat hij vrij is van 1nan ifcste hypc rme

tropie of oververziendheid , tot een graad 
hoqger dan 1 Dioptrie, altlrnns op een cler 
oogen, dat volle gezichtsscherpte heeft ; 

3°. dat hij hecft ecn onbeperkt gez ichtsveld 
OJJ beide oogen ; 

4°. dat hij nitwendig gezonde oogen en oog
leden heeft, zonder neiging tot habitneele 
congestie of ontsteking; 

5°. dat hij in het bezit is van volkomen 
kleurondersch eidingsvermogen , voor rood en 
groen, bij doorvallend licht, op een der oogen, 
en van ten minste half kleurenonderscheidings
Yermogen op het andere oog ; 

6°. dat hij , met elk oor afzonderlijk, woorden , 
die hem f:lui sternnd met afgewend hoofd worclen 
,·oorge;i;egd , tenvijl z ijn andere oor afgesloten 
wordt, goed verstaat en na kan zeggen; 

7° . dat bij hem niet aanwezig is eenige be
langrijke afwijking in den tocstand van den 
uitwendigen gehoorgang , van bet middcnoor 
of van het inwendig oor , waarrnn of eene 
belangrijke vermindering van het gehoor , of 
eene etterachtige afscheiding het gevolg is. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 30 Ja
nuari 1904 (Staatsblacl n°. 20). 

Mij bekend, 
De ,1Iin . van lT'ater8taat, Handel en Niji-erheid, 

(get.) nv, l\!Luu:z On:Ns. · 

30 Ja11uari 1904. B};~LU I'l' , tot uitvoering van 
a1·tikel 8 der wet van 28 J\[ei 1901 (Staats
blacl n° . 139) , houdende vaststelling van 
een Reglement voor de examens ter ver
krijging van een diploma als machinist 
aan boord van koopvaardijscbepen. S. 21. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegend e, dat h et ter uitvoering van 
artikel 8 der wet van 28 Mei 1901 (Staatsblacl 
n°. 139) noodig is ten aanzien van de examens 
ter verkrijging van een diploma als machinist 
aan boord van koopvaardijschepen regelen te 
stellen aangaancle de voorwaarden om tot die 
examens te worden toegelaten, de samenstel
ling en wijze van werken der comrnissie met 

h et afnemen dier examens belast , de pro
grnnuna's dier examens en al hetgeen verder 
op deze laatste en op bet uitreiken clcr di
ploma's betrekking heeft ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
·waterstaat, Handel en Nijverbeid rnn 22 ,Juli 
1903, L•. N, afdeeling Handel en Nijverheid; 

D en Raad van State · gehoord (ad,·ies van 
28 Augustus 1903, 11°. 11) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Januari 1904, L•. 0, 
afdeeling Handel en Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en v e rstaan : 
met ingang ,·an den dag, waarop de wet 

van 28 Mei 1901 (Staatsblacl n°. 139) in wer
king treedt: (1) 

1. in te trekken bet ,Koninklijk beslui t nrn 
18 Maart 1891 (Staatsblad n°. 76), zooals dat 
is gcwijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
8 Mei 1893 (Staatsblad n°. 81) \011 6 October 
1899 (Staatsblad n°. 213) ; 

2. vast te stellen h~t Reglemeut voor cle 
examens ter verkrijging van een diploma als 
machinist aan boord van koopvaardijscbepen, 
betwelk m et de daarbij behoorende bijlagen 
bij clit besluit is gevoegd. 

Onze voornoemde Mini ster is belast met de 
uitvoering van dit besluit, h etwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscowrant zal worden 
geplaatst en waan7 an afschrift aan den Raad 
van State zal gezonden worden. 

' s Gmvenhage, den 30sten ,Januari 1904. 
(get. ) :WlLHELMIN A. 

De Miii. rnn Wctterstaat , Handel en 1\~ijrerli eid, 
(get. ) D~, }'\I..A.REZ OYEKS. 

(Uitgeg . 13 Febr. 1904.) 

REGLEMNNT voor de exa,nens ter i·er
krijging van een diploma als machinist 
aa11 boorcl ~-an koo11 i-aanlijschepe11. 

Art. 1. De examens te1· ve rkrijging van een 
diplonrn als machinist aan boord ,an _lwop
vaardijschepen , bedoeld bij de wet rnn 28 )lei 
1901 (Staatsblacl n°. 139) , worden afgenomen 
door eene commissie, zitting houdende in door 
Onzen Minister van '\Vaterstaat, Handel en 
Nijverheid aan te wijzen gemeenten. 

2. 1. D e leden en plaatsvervangende lcden 
der in bet vorig artikel genoemde cmmnissie 
worden telkens voor den tijd van een jaat· be
noemd door Onzen voornoemclen :Minister , die 
tevens uit bun midden den voorzitter , den 
plaatsYervangeuden voon:itter, den secretaris 
en den plaatsvervangenc1en secretaris aanwijst. 

(1) Bij besluit van 30 ,Januari 1904, t-l. 19, 
bepaalcl op 1 September 1904. 
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2 . Bij ontstentenis van den Yoorzitter en den 
p laats,·ervangenden vooniitter worden de werk
Y.aamheden geleid door den oudste in jaren der 
aanwezige leden. 

8 . D e plaatsvervangende leden treden, da,u 
toc door den voorzitter opgeroepen, op, hetzij 
bij ontstentenis van leden, hetzij Yoor het geval 
het aantal cand idatell'• dit vordert. 

3 . 1. D e corrunissie houd t ten minstc v ij£ 
Y. ittingen in het jaar, zooveel m ogelijk aanvan
gende op den vierden Dinsdag eener maand. 

2. Tot het houden van eene zitting en het 
nemen van besluiten wordt de tegenwoordig
heicl van ten minste drie leden vereischt. 

4. 1. T ijd en JJlaats van elke zitting worden 
telkens ten minste drie weken v66r den aan
vangsdag der zitting door den voorz itter der 
comm issie in de Nederlanilsclze Staafsco-ura11t 
bekend gemaakt. 

2 . Zij, die een examen wensch en af te leggen, 
geven hem claarvan kennis ten minste ti en dagen 
v66r den in het eerste lid genoemden dag, ond er 
overlegging van de in art. 7 bedoelde bescheiden. 

8. H eeft z ich op clat tijclstip geen cancliclaat 
voo r het examen aangemelcl , clan word t door 
den voorzitter in de Nec/erlandsche Staatsco-u,·ant 
bekend gcmaakt, dat de zitting niet zal plaats 
hebben en word t hiervan tevens kennis gegeven 
aan Onzen voornoemden }Iinister en aan de 
lcclen cler commissie. 

5 . D e regeling van het examen geschi ed t 
doo r clen voorzitter der comm issie. H et wordt 
sch riftelijk en mondeling~ bet laatstgenoemde 
dee! in het openhaar , afgenomen. 

6 . Door de conm1issie wordt examen afge
nomen ter verkrijg ing van diploma's A, B en C. 

7. 1. Orn tot het afleggen van het examen 
ter verkrijging van een diplom a A , B of 0 
te worden toegelaten , moet de candiclaat aan 
clc commissie oYerleggen: 

I. het bewijs, dat hij den leeft ijd van ach t
ti en jaren heeft bereikt; 

n. eene verklaring van een door Onzen 
voornoemden :i\Iinister aangewezen geneeskun
cl ige, inhoudende, dat hij voldoende gezichts
en geh oorscherpte bezit. V oor dat onderzoek 
worden door On zen voornoemden Minister 
geneeskundigen aangewezen, die daarbij in 
acht nemen de eischen , in de tweede bijlage 
van dit reglement opgenomen. Zij , die een diplo
ma .B of O verlangen , zullen h et bewijs moeten 
ovel'l eggen , dat dit onclerzoek ni et lange,· 
clan twee jaren geleclen heeft pl aats gehad ; 

Ill. a. h et bewijs, dat hij geclurende ten 
m inste d.-ie jaren met vrucht heeft gewerkt 
als smid, bankwerker , draaier, ketelmaker of 
machinesteller , waarvan ten m inste een jaar 

in eene machinefahriek aan cl cn bouw of de 
be,·stelling van stoonrn1achincs en kctels; of 

b. bet einddiploma van ecnc inrichting ter 
opleiding Yan machini sten , aan te wij~en door 
Onzen voornoemclen Minister. ln dit geval 
kan de :Minister bovendien voonvaarden bc
treffende werktijd stellen; 

IV. voor het diploma A: 
het hewijs, dat hij gedurcnclc ten min ste een 

jaar op stoom schepen in de groote vaart in de 
machinekamcr de werkzaamhecl en l,eeft Yer
ri cht van machinist of cl ezen daarbij l1eeft 
bijgestaan ; 

voor het diplom a B: 
het diploma A en voorts hct bcwijs, dat hij ge

du rende ten minste twee jaren als machinist heeft 
gevaren op stoomschepen in de g roote yaart ; 

voor h et diplom a O: 
het diploma B en voorts het bcwijs, da t h ij 

gedurende ten min ste twee ja ren hceft geva,·en , 
of als eerste machinist op stoomschepcn in de 
groote vaart , of als tweede machinist op een 
mail- en passagiersschip, dan wel h et bcwijs, 
dat hij , in het bezit zijnde van het diploma 
B, ten minste clr ie jaren als machinist op cen 
stoomschip in de g roote vaart heeft gevaren 
en clat hij daarvan tzree jaren als chef van de 
wacht heeft dienst gedaan. 

2. V oorts moet de candidaat v66 r den aan• 
vang van het e:xamen bij den voor.;,; itte r van 
de commissie storten : 

voor het e:xamcn ter ve rkrijging van een 
diploma A eene som van vijf gi1lde11 ; 

voor h et examen tor vcrkrijg iog van cen d i
ploma B eene som van ze'l:en gu lden vijftig cents; 

voor het c:xamcn ter vc rkrijging van een 
diploma O eene som van tien _gulden. 

D e opbrengst der exameogelclen wordt door 
c1en voorzitter der commissie in 's Rijks schat
kist gestort. 

8. Onder vaartijd word t ve rstaan de d ienst
tijd in de machinekamer aan boord van schepen 
buitengaats, begrepen tosschen de datums van 
aan- en afmonstering en blijkende nit verkla
ringen, afgegeven door de ambtena ren, voor 
welke de aan- of afm onstering van den can
didaat heeft plaats gehad of uit zoodanige 
andere bescheiden als door cle commiss ie vol
doende worden .geoorc1eeld. 

8. 1. D e kennis, die gevorde rd 11·ord t rnor 
het ve rkrijgen van de in art . 6 genoemcle di
ploma's, is aangewezen in de programma's, 
als ee,·ste bijlage bij dit rcglemen t gevoegd. 

2. I s h et examen , oaar het oordeel der 
commissie, op voldoende wijze afgelcgd , clan 
wordt door haar aan den caodiclaat het ver
laogde diploma uitgereikt. 

3* 
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.'J. H et model dc•r diploma's wordt door 
Onr,en voornoernden \linistl' J' ,·astgestC'ld. 

9. 1. De comrniss ic beslist met m ee ,·cle rheid 
van stemmen. 

2 . ln geval van staking dl' r stemrnen beslist 
de voornitte r. 

3. Hij, die is afgowC'r,en ten ge,·olge van een 
onvoldoe·nd examen , wordt eerst na ecn door 
de eomrniss ic te bepalen tijdsverloop van ten 
hoogste zes maanden weder tot bet exumen 
toegelaten. 

10. Na afloop van icdero ;,:itting wo,·dt een 
door dc u voorz ittc r e n den sc<· retari s der con]_• 
mi ,;s ie geteokende staa t rnn uitge reikte di
plonrn's aan On;,:cn voornoemden :Mini ste ,· ge-
7.0nden. 

11 . De eonun iss il' zendt zoo poed ig moge
lijk na afloop van li et ;,: itt ingjaa,· aa11 Onzen 
voornoemden )'li n is tor een ho,·edeneertl vorslag 
van de gehouden oxam ens. 

12. De lcdcn en do plaatsw rvangentlc lcclen 
der cornmissie genieton ui t 's Rijks schatkist 
vacaticgelclen tot een bedrag nm acht g ulden 
per clag on ve rgoecling vom· reis- en ve rblijf
kosten nam· de tweede klasse, genoemd in art. 2 
van h et Koninklijk besluit rnn 5 Januari 1884 
(Staatsblad n°. 4) , gewijzigd b ij K oninklijk be
sluit rnn 23 F ebnia,·i 1898 (Staatsblad 11 °. 56). 
- 13. )[et afwijking van het bepaaldo bij het 
Koninklijk bcsluit van 22 F ebrnari 1851 (Staats
blad n°. 12) worclt aan den in a rt. 7 bedoelden 
genee ·ku11dige, wanneer bij geene l{ijksbetrek
king beklecdt, waaraan bemldiging i Yer
bonden , cone belooning toegekend ten be
d rage l'an een gulden voor elkl'n oncle rzochten 
candiclaat. 

14. Dit ,·cglement kun 11·orclen aangehaald 
onder den titcl l'an ,,Reglcment voor de 
machinisten-examens 1904", met aanhaling 
van het Staatsulad , , rna rin het is gcplaatst . 

Bchoo,-t bij het Koninklijk hcsluit rnn go .Ta
nuari 190-i (Staat.<ulad n°. 21) .. 

:\lij bekend , 
D e ,l1i11. rnil vl 'ater.<taat, .Handel en N-ij1·erheid , 

(9et.) D f: )I A Rl~Z On:x~. 

EEH~TI•: BJ,JLAGJ-:. 

Pl{ 0 GRA:\l :\I A A. 

1°. D e eandiclaat moet cone leesbaro hand 
sch rijven en zonder g rove fo u ten een opstel 
in de Nedcrlandsche taal kunnen rnaken oYer 
een oncl e r11·C'rp Yan zijn vuk. 

2°. Rekenkunde. 
Bekendheid met de behandeling nn geheele 

en clecimal e getall en en gewonc breukcn. 
'l'oepass ing van hct N edcrlanclsche en ]~ngel-

sche stel sel ,·a11 maten en go11'icht,•n en de 
onclerlinge verhoudingen daat·l'an. 

D e voornaamste eigenschappen Ya11 de meet
kunstigc evenredigheden; de twe demuchts· 
worteltrekking. 

3°. De beginse len der natuurkundc wat he-
treft : 

Algerneene eigcnsclmppen der licharnen. 
Drukking door doeistoffen. 
Soortelijk gewieht ,·an rnste licharnen <·11 

Y loeistoffen. 
Barnml'ter,;, manomete ,·s, pompen , hcYels, 

th e rn1 umete rs. 
Y oornaamste eigenschappen ,·an den stoo111. 
4°. D e beginsckn der werktuigku11de ,rnt 

betref t: 
Eenpa r ige en eeni:»1rig n randn lijkc• be-

weging. 
Samenstellen en ontbinden Yan krnchtcn. 
Arbeids,·erm ogen. 
De een\'ouclige werktuigen zonder wrij,·ing. 
Oplos en \'Un vraagstukken betrekking lwh-

bencle op het bovengenoemdc sub ~-4. 
,3° . 1::-\toomwerktuigkundc. 
K etels. 
a. AJgemeene kennis cfor rneest gebruikelijke 

scbeepsstoomketels en van hun toebeh oorcn, 
momede 1·:111 de l'Oeding toestellen . 

b. D e behandeling van sc-h eepsstoornkctels. 
c. H ct onderh oud van scheepsstoomketels en 

het \' e1Ti chten van kleine \'00 1·zieningcn. 
d. Y oldoende kennis der wettelijkc voor

scbriften op hct ge_b ruik 1·a11 stoomtoestellen. 
)lachines. 
a. Algemeene kenni s ,·an de rneest gebrni 

kelijke scheepsmacbines en hare onderdeelen. 
b. D e werking en behandeling ond C' 1' stoorn , 

zoomede de beoo rdeeling van den tuestand en 
bet \'et' ri chten \'Un kleine Yoornieni11ge 11 ge
cl urende de vaa rt. 

c. De 1·e1·schillencle inrichtingen ,·001: ,·661·
en acht ' nrnartseh 1 gang en hare behandeling. 

d. D e gebruikelijke \'001tstuwe rs (sehrnenn 
en raclernn) en het , orri chtcn \'Hn herstellingcn 
daaraan. 

e. Y oldoende kennis ,·an de toeste llcn tot 
laden en lossen . 

6°. De inri chting en in l' ulling rnn . het 
rnachinekamerjournaal. 

7°. Handteekencn. 
H et handteekenon \'OOr zouveel betreft het 

schetscn rnn ecn\'oudige machinedeelen . 

PROGRA}l )lA .B. 

1°. H l' tgeen l' ereischt worclt ,·oor hl" t di
ploma A . 
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2°. Taal. 
Voldoende kenni s der Engclsche taal , ½Oodat 

een tijcl sch1·ift over het vak kan worden be
grepen en men ½ich in die taal verstaanbaar 
kan uitclrnkken. 

:1° . Rekenkuncle en stelkunde. 
D e derdemachtsworteltrekking. 
De hoofdbewerking"'en der stelkunde. 
:Merkwaarclige proclucten en quotienten. 
Vergelijkingen van den ee1·sten g raad met 

een en meer onbekenden. 
4°. Meetkunde. 
Tot en m et clc eenvoudigste eigcnschappen 

van den cirkel. 
Kennis van cl c eenvoucl ige meetkundige 

lichamen. 
5° . Natuurkuncle. 
Uitzetting van vaste lichamen, vlocistoffen 

en gassen , smelten en verdampen. 
Beginselen der calorimetrie. 
Mechanisch warmte-equivalent. 
Ktoomvorming en eige11Schappen van den 

stoom. 
Eenigc bckendheid met aan boord voor

komende electri scbe inrichtingen. 
6°. vVerktuigkunde. 
Ontbinding en samenstelling van koppels in 

het platte v lak. 
Bepaling van het zwaartepunt van eenvoudige 

doorsneden en li chamen. 
Evenwichtstoestanden. 
E enige kenni s van de wrijving. 
B:envouclige en sameng.estelde werktuigen. 
Oplossen van vraagstukken betrekking heb-

bende op het bovenstaande sub 3- 6. 
7°. Stoomwerktuigkunde. 
Ketels. 
a. De constructie der meest gebruikelijke 

scheepsstoornJrntels en stoomgeleiclingen. 
b. Volcloende kennis van de eigenscbappen 

en beproeYing der m eest gebruikelijke mate
rialen, welke voor de ven'ilardiging der ketels 
en van hun toebehoorer: worde gebezigd. 

c. De gebrnikelijke hulptoestellen, op cle voe
ding betrekking h ebbende, als : verdampers, 
Yoorwarmers, en½. 

d . Bekendheid met de meest voorkomencle 
gcbreken aan scheepsstoomketels, zoomede hoe 
claarin te voorzjen. 

e. Voldoende kennis van constructie en be
rekening van veiligheidskleppen. 

f. Meer uitgebreide kennis der wettelijke 
voorschriften op het gebruik van stoomtoe
stellen. 

Machines. 
a. Meerclere kennis van de inricbting van 

het scheepsstoomwerktuig en onderdeelen ; 

prakti scbe bekendheicl met expansie 0 11 con
densatie. 

b. Yoldoende kennis ~,an de eigenschappen 
en beproeviug der meest gebruikelijke mate
rialcn bij den machincbouw. 

c. H et stellen van stoomschuiven, benevens 
het gebruik van den indi catcur en hct be
rckenen van diagmrnmen. 

d. Hekendheid met de m eest voorkomende 
gebreken en de wijze, waarop daari n wordt 
voor7,ien op zee of in de haven. 

e. H et stellen van assen en van de voo r
naamste machinedeelcn. 

f D e hulpmacl1ines , ½◊Owe! in de macliine
kamer als aan dek. 

8°. Machineteekenen. 
Yolcloende bedrevenheid in bet oprneten en 

in teekening brengen van machinedeelen. 
9°. Brandstoffen , en7,, 
a. D e Yerschillende soorten van bmndstoffen 

en voldoende kennis van bun gebruik en van 
de verschijn selen bij de verbranding ; de oor
zaken van zelfontbrancling; het ontstaan Yan 
ontplofbare gassen in de steenkolenruirnen en 
bekenclheid met de daartegen te nemen YO0l'
½0rgen. 

b. Voldoende kennis van smeermicldelen, 
pakkings- en bekleedingsstoffen. 

PROGRAJIU[A C. 

1°. H etgeen ve reischt wordt voo 1· het di -
ploma B. 

2°. Taal. 
K ennis der Engelsche tau!, bestaande in : 
het v.onder grove fouten maken _van een op-

stel o,,e,· een b et maeh inevak betreffencl onder
worp, waarvan de hoofclpunten worclen opge
geven. 

3°. Rekenkunde en stelkunde. 
Logaritbmen. 
H erleiding van gebroken vormen en 11·ortcl

' grootheden . 
Negatieve en gebroken exponenten. 
V ergelijkingen van den twccden graacl met 

een on bekende. 
4°. Meetkunde. 
De lagere meetkunde tot en met den cirkcl. 
H et berekenen bij benadering van opper-

Y lakken door gebogen lijnen begrensd. 
Het berekenen van oppervlakken en inhouden 

van m eetkunclige lichamen en bij benadering 
van door gebogen vlakken begrensde li chamen. 

De beginselen der goniornetrie en cl er platte 
trigonometrie. 

5°. Natuurkunde. 
ci. D e grondbeginselen de,· electri eiteitsleer 

voornarnelijk in hare toepassing op cl e clec-
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tri schc inrichtingcn aan boorcl , ten cin cle op 
oord pe]kundige wijv.c_ het behcer daa1·01·er te 
kunnen vocren. 

b. De inrichting, bchandcling en het onder
houd Yan de aan boord meest gebruikelijke 
afko •lingsmachines en de gronden, waarop de 
working daarnin bernst. 

c. Het uitstroomen van vloeistoffen en gas
sen door open ingen. 

6°. ·" ·erktuigkunde. 
)l rc rdere kenni s Yoornl met betrekking tot 

de aan boord aanwezige werktuigen, zoomede 
bek,• ncl heid met den wee rstand tcgcn buigcn 
en w1·ingen bij eem·oudige doorsneclen. 

Oplossen van ,Taagstukkcn betrekking hcb-
bendc op het bovenstaande sub 3-6. 

7° . Stoomwerktuigkunde. 
Ketl'ls. 
a. Grondige kenni s van de inrichting cler 

verschillende schecpsstoomkctels en ,a11 l1un 
toehehooren. · 

b. Bekendheid met de hegin sclen van sterkte
bei·ekening dcr scheepss toomketels, herekening 
van kl inknaclen en steunen. 

c. E enni s rnn de YCrYaa rclig ing en samcn
stelling der materialcn, wclke 1"oor schecps
stoomketels en hun toebebooren worden ge
bn1ikt. 

d. D e behancleling en herstclling van sch eeps
stoomketels; verklaring der voorkomencle gc
hrekcn. 

De candidaat zal ook eene beschrijving moe
ten geven Yan eene hers telling, hij voorkeur 
Yan eene door h em persoonlijk bijgewoonde. 

)lachines. 
a. ,G ronclige kenni s Yan de imich ting, de 

werking en de hehancleling van de verschil
lendc scheepsstoomwerktuigen en van het 
onclel'l1 oud en bet herstellen daa r,an ; de can
cl iclaat client hierrnn mecle te doen hlijken door 
eene be clHij,ing van hem bekencle, ui tge
voercle herstellingen of van b ijgewoonde aYerij . 

b. K enni s van de vcrvaardiging en samen
stelling der materialen, weike voor de scheeps
mach ines worden gebruikt. 

c. Zoo,·eel mogelijk volledige bekendheicl 
m et inclicateur-cliagrammen en het beoordeelen 
daarvan. 

d. Zooveel mogelijk ,olledige bekendheicl 
met het stellen Yan scheep m achine en hal'C 
ondcrdeelen. 

8°. :?lfachineteekenen. 
V aarcligheicl in het maken , ·an we1·kteekenen 

Yan mecr ingewikkclde machinedeelen. 
9°. Branclstoffen, enz. 
Bekendheicl met het keuren rnn hranclstoffen 

en macl1inekamerbehoeftcn. 

Behoort bij hct K oninklijk besluit rnn :JO .Ta
nuari 1904 (Stacd8blad n°. 21). 

)iij be ken cl, 
De ])fi n. i·an Waterstaat, Ha11del e11 Nijverheid , 

(get.) D F: }[AHt: z On;x~. 

Eischen H tn lichanielijke geschikthefrl rnor de 
foelating tot de e.:ca,nens ,·an 1nacl,;11ist 

aa11 boord van koop vaarclij8chepen. 

Om tot de examens Yan machinist te W O !'· 

den toegelaten, moet de candiclaat ,·olcloen aan 
de ,olgencle ei chen : 

1°. clat hij met elk oor afzonderl ijk, woor
clen, die h em flui sterend met afge,rnncl hoofcl 
worclen Yoorgezegcl , terwijl zijn anclere oor afge
sloten worclt, goecl Yerstaat en na kan zeggen ; 

2°. dat b ij hem niet aanwezig is eenige he
langrijke af wijking in den toestand van den 
uit,,-encligen gehoorgang, Yan hot m iclclenoor 
of van het inwendig oor , " ·aarvan of eene 
belangrijke verminclering van het gehoor , M 
eene etterach t ige afscheicling het geYolg is; 

3°. dat h ij zoncler hehulp Yan glazen op het 
eene oog heeft eene ge7,ichtsscherpte ,an ten 
minste 1

/ , en op het anclcre Yan ten minste I I , ; 

4°. dat zijne oogleden gezoncl zijn en hij nij 
is van prog res ieYe gebreken cler oogen . 

Behoort bij het K oninkl ijk besluit Yan 30 .Ta
nuari 1904 (Staat8blcul n°. 21). 

:Mij bekend , 
De Mi11 . -i:an H'atersfaat, Handel en Niji-erheid , 

(get.) DE )1A HE7. On:xs. 

30 Ja nuari 1904. JlF: SLUIT, tot Yaststelling rnn 
eenen algemeenen maatregel van hestuur 
als becloelcl bij art. 9 clor wet Yan 28 Mei 
1901 (St«af.sblad n". 139). S. 22. 

WIJ '\VILH~~L~A, }:Nz. 
OYerwegcncle, dat het te r uitvoering Ya n 

art. 9 cler wet vai'I· 28 )fei 1901 (Staatsblad 
n°. 139) noodig is regelen en YOonrnarden ,ast 
te stellen , Yolgens welke, zonder het afleggen 
Yan een exam en, als bedoelcl in art. 8 clier wet , 
zullen worden uitgernikt: 

1°. diploma's Yan clerde, tweecle en eerste 
stuurman , zoowel Y00r de groote stoom-i:aa,·t 
als voor de g1·oote zeih-aart en d iploma's Yan 
stuurmm1 voor de kleine i·aa,·t ; 

2°. diplom a' A , 13 en C als machinist; 
Op de voorclracht van Onzen :;'J[in ister Yan 

Waterstaat, Handel en Nijverheid Yan 22 .Juli 
1903, L •. Q, afcl. H. en N.; 

Den Raad van :::ltate gehoorcl (acl,·ies rnn 
28 Augustus 1903, n° . 8); 

Gelet op het nader rapport rnn Om1en 
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voornoemden 1fini s1R r van 28 J _anuari 1904, 
L•. D , afd. H. en N .; 

H ebben goedge,·onclen en verstaan , met in
gang van het tijclstip , waarop de wet van 28 )'lei 
1901 (Staatsblacl n°. 139) in werking treeclt, 
vast to ·tellen de naYolgende bepalingen: (1) 

ROOFDSTUK I . 
Al_qe-meene bepalin_q. 

.Art. 1. Diploma's Yan dercle, twccdo en 

eerste stu urman , :;,;oowcl voor de g,·oote stooin
nuwt als voor do g.-oote zei/rnart, diploma's 
van stuurman voor de kleine t·aad en diploma's 
A, Ben U als machinist, genoemd in •art. 8 
der wet rnn 28 Mei 1901 (Staatsb/ad n°. 139), 
worden door Onzen voornoemclen Minister op 
verzoek van belanghebbenden, ook zonder dat 
deze een examcn als bedoeld in genoemd wcts
artikel hebben afgelegd, uitgercikt met inach t
neming van de Yolgende voorschriften . 

HOOFDST UK 11. 

Van de stmwlieden-diploma's. 

2 . Krnchtens art. 9, sub et, der wet nm 28 )[ei 1901 ( taatsblad n°. 139) wordcn diploma 8 

Yan stuurman uitgereikt: 

1°. nan hen, die in bet bezit zijn van een cli
plonrn van stunrman , dat Y66r het jaar 1881 is 
afgegovcn door eene gemeentelijke comm iss io 

fs het diploma tevens afgegeven voo,· de 
stooinvaa,·t, of is op het diploma ingevolge 
art. 9, 3de lid , van het reglemeot voor de 
examens ter verkrijging van een diplonrn 
al s stuunuan aan boord van koopvaardij -
schepen , vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van .3 Mei 1 77 (Staatsb/{t(l n°. 98) , 7,ooals 
hct i gewijzigd bij het K oninkl ijk besluit 
,·an 17 F ebruari 1879 (Staatsblad n°. 37), 
eenc aanteekening ge teld wegeJi s Yoldoend 
afgclegd examen in de kennis omtrent hot 
stoomwcrktuig en het manoem·reeren met 
stoomschepen, clan · 

en diploma Yoor denzelfden rang Yoor ell' 
g,·oote zeih-aart ; 

tcvens een diploma voor dcnzelfden rang 
voo ,· de _q,·oote stoomvacwt, 

met dien verstande, aat waar in de ·gcmeentelijke diploma's Yan 
gcmaakt, diploma's van eerste stuurman zullen wordcn uitgereikt; 

gecn rang worclt melding 

2°. aan hen, die in het bezit zijn Yan eon diploma van stuurman , dat is afgegeven ingevolge 
het reglement, n stgesteld bij Koninklijk besluit van 5 Mei 1877 (Staatsblad n°. 98) , gewijzigd 
bij K oninklijk besluit van 17 F ebruari 1879 (Staatsblacl n°. 37), en wel: 

a. voor cen diploma van derde, tweeclc of 
cerRte stuurrnan groote i·aa,·t 

b. voo ,· een diploma vUB tweede of eerste 
'tmll'lnan k/eine i·aart 

l s op bet diploma ingevolge h et bepaalde 
bij art. 9, 3cle lid , van het reglement, vast
gestelcl bij Koninklijk beslnit van 6 :Mei 1877 
(Staatsblcul n°. 98) , zooals bet is aangevuld 
bi,i K ooinklijk beslnit van 17 Februari 1879 
(Staatsblad n°. 37), of ingevolge de overgangs
bcpaling van het reglement, vastgesteld bij 
K oninklijk besluit van 18Januari 1886 (Staats
blad n°. 10), eene aanteekeni11g gesteld wegens 
rnl loend afgelegd examen in de kennis nn 
bet stoomwerktuig en hetmanoeuvreeren met 
stoomschepen, clan 

een diploma voor de1rnelfden rang ,·oor 
de groote zeilvaa,·t; 

ccn diploma voo1· denzelfden rang voor 
de gl"Oote zeilvaart ; 

tc,·ens een diploma voo ,· de g,·oote stoo,n• 
vaa,·t en we! vooi· denzelfden rang als waar
voor het diploma voor de grootc :r.ei!Yaart 
wordt uitgereikt ; 

(1) l3ij besluit rnn 30 J anuari 1904, H. 19, bepaald OJ) 1 i::,eptembor 1904. 
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3°. aan hen, die in het bezit zijn van cen diploma Yan stnunnan, dat is afgegeYen ingcvolge 
bet reglement, ,7 astgesteld bij Koninklijk besluit van 18 Januari 1886 (Staatsblacl n°. 10), en we!: 

a. voor een diploma van derde , tweede of 
eerste stuurman voor de g•·oofe stoomvaarf of 
voor de groote zeilvaart 

b. voor een diploma van stuurman voor 
de kleine stoo,nvaart of voor de klei11e zeilvaa,·t 

een diploma voor denzelfden rang voor de 
g,·oote s·too,nvaa,·t of voor de groote zeilraart; 

een diploma Yan eerste stuurman YOor de 
_qroote .qfoomi·aart of voor de groote zeilt-aart; 

4°. aan hen, d ie in bet bezit zijn van een diploma van stuurman, afgegeven ingeyo]ge het 
rcglement, vastgestelc1 b ij Koninklijk besluit Yan 17 .Jnni Hl91 (Staatsblad n°. 106), en we]: 

a. voor een diploma van derde , tweede of 
eerste stuurman voor de groote stoomvaa,·t of 
voo1· de g.-oote zeilvaart 

b. voor een diploma van stuurman voo,· 
de kleine ·vaa,·t 

een diploma voor denzelfden rang YOO!" de 
,qroote sto01nvaart of \OO r de ,q,·oote zeilcaart; 

een diploma ,·an stuurman Yoor de kleine 
vaan·t. 

3 . 1. Krachtens art. 9, sub b, der wet van 28 Mei 1901 (Staatsblcul n°. 139) worden diploma's: 
van stuurman uitgereikt: 

1°. aan hen, die in de jaren 1898, 1899 en 1900 aan boord rnn een Nederlandsch koopvaard.ij 
schip (geen sleepboot zijnde) van meer dan 100 ton (2.83 M• .) bruto inboud dien st hebben gedaan 

a. als derde stuurman of als stuurman 
van lageren rang 

b. als tweede stuurman 

c. als schipper of ee,·ste stuurman 

alle voor de groote vaa,·t 

een diploma Yan derde stuurman 

een diploma van tweedc stuurman 

een diploma van eerste stu urman 

alle voor qe groote vam·t, 

met d ien verstande, dat dienst op een stoomschip aanspraak geeft op een diploma Yoo ,· de 
g.-oote stoomvaa,·t en dienst op een zeilschip op een diploma voor de groote zeilvaa,·t; 

"2°. aan hen, die in de jaren 1898, 1899 en 1900 aan boord rnn een N ederlandsch koopn1u,-dij 
scbip (geen sleep boot zijnde) van minder dan 100 ton (2.83 f3 .) bruto inhoud dienst hebben gedaan: 

als schipper of stuurman een diploma van stuurman voo1· de kleine 
vaa,·t. 

2 . Ter verkrijging van diploma's, als in dit artikel bedoeld, moet eene verklaring van een 
door Onzen voornoemden Minister aangewezen deskundige worden overgelegd, inhoudende, 
dat de aanvrager: · 

1°. uitwendig gezonde oogen en oogleden, zonder habitueele conge tie of ontsteking, heeft; 
2°. op elk de1· oogen onbeperkt gezichtsveld heeft; 
3°. bij het zien met beide oogen gelijktijdig, gezichtsscherpte (zonder bril) en kleurenonder

scheidingsvermogen heeft van ten minste ' / ,, en bij bet zien met elk oog afzonderlijk, van 
te m inste 1 / ,; 

4°. oogen heeft vrij van cataract en van andere progressieve gebreken. 

4 . Krachtens art. 9, sub c, der wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 139) worden diploma's 
van stunrman uitgereikt: 

1°. aan zeeofficieren of oud-zeeofficieren, 
die het examen voor luitenant ter zee 2de 
klasse met gunstig gevolg hebben afgelegd 

2°. aan zeeofficieren of oud-zeeofficieren, 
die het examen voor luitenant ter zee lste 
klasse met gunstig gevolg hebben afgelegd 

een diplon,a van tweede stuurman voor 
de g1·oote stoo,nvaa,·t en een diploma van 
tweede stuurman voor de g1"0ote zeitMa,-t, 

een diploma van eerste stuu rman voor de 
g.-oote sto01nvaa,·t en een diploma van ccrste 
stuurman voor de _qroote zeilvd.a,·t, 

mits de aanvrager overlegge eene verklaring, hetzij van de betrokken commissie bedoeld in 
art. 8 der wet van 28 Mei 1901 (Staat.yb/acl - n°. 139) , hetzij van de Nederlandsch-Indi sche 
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eomn11ss1e voor de stuurlieclenexamens, inhouclende, dat hij heeft voldaan aan een cxamen in 
de bekenclheicl m et cle N edcrland schc en voornaamste internationale wettelijke Yoorschriften 
betreffende cle Y.eescheepvaart en het behandelen van cle lacling, gel ijk clit voor het verkrijgen 
Yan een diploma respectievelijk van tweede en eer te stuurman Yoor de groote :r.eil - en to(>m• 
vaart, ingevolge art. 8 der wet wordt gevorderd. 

5 . Krachtens art. 9, sub d, der wet van 28 Mei UJOl (Staatsblarl n°. l:~9) worden diplonrn's 
n111 stuurman uitgereikt: 

aan hen, die voldaan h ebben aan het cxmnen 
voor derdc, resp. tweede en eerstc stu u rrnan bij 
de gouverncm ents-marine in N ederlcwdsch• 
Judie 

een cliplonu, van dercle , resp. tweed(• (•n 
ee rste stuurman Y00r de_ ,qroote stoomrna,·f, 

mits de aanvragers Yerklaringen overleggen , hetY.ij van de betrokken corn1111 ss1e, bcdoelcl in 
art. 8 der wet van 28 :Mei 1901 (Staatsblarl n°. 139) , hetzij van de Nedel'landsch-lnclische 
l'Ommissie voor de stuurli edenexamens, inhoudende, dat Y.ij h ebben voldaan aan een exnmen 
in de bekendheid met de Nederlandsche en de voornaamste internationale wettelijke vofll'· 
schriften betreffende de Y.Cescheepvaart en het bchandelen van de lading, gelijk clit Yoor het 
verkrijgen van een diploma re pectievelijk van derde, tweede en cerste stuurman Yoo,· de 
gl'Oote stoomvaa,t, ingeYolge art. 8 cl er wet wordt gevordercl. 

6 . Krachtens art. 9, sub e, der wet rnn 28 Mei 1901 (Staat.sblad n°. 139) " ·orden diploma's 
Yan stuurman uitgereikt : 

aan hen, die in het bezit ½ijn rnn een diploma , afgcgernn cloor de N ederlandsch-lndischc 
eummissic voor de stuur·liedenexamen , en we!: 

Y0or een d iploma Yan derde, tweecle of een diploma Y00r denl':elfden rang ,·001· 
ee rste stuurman voor de groole ,ytooini-aart de g,·oote stoonwaai·t of \'00r de 'groole :zei/-
of voor de ,qroote zeihaart t·(uirt. 

7. Op de diploma's van eernte stuurman voo ,· de groote yaart wordt aangeteekencl , dat :r.i,i 
tevcns beschouwd worden al s bewijzen van bekwaamh eid al s schipper in de groote niart. 

HOOFDSTUK 111. 

l'an de 1nachi11iste11-diplo11w' s. 

8 . Krachtens art. 9, uh a, der wet van 28 ~[ei 1901 (Staatsblad n°. 139) worclen diploma', 
Yan machini st uitgereikt: 

nan hen , die in hot bezit Y.ijn van ecn diploma ecn diploma .A , B of C. 
A, Hof C, uitge reiktkrachtens hetKoninklijk 
he lui t van 18 'laart 1891 (Staatsblad n°. 76) 

9 . 1. Krnchten · art. 9, sub /J , der wet Yan 28 Mei 1901 (Struitsbl(ld n°. 139) worden diploma's 
Yan machini t uitgereikt: 

aan hen , die in de jaren 1898, 1899 en 1900 hebben dienst gedaan als machini st op een 
K ederlanclsch stoomschip (geen sleep boot 7,ijncle) : 

a. indien die clienst is uitgeoefend als 
tweede machinist of machinist van lageren 
rang op een stoomschip van meer clan 100 ton 
(2.83 ~[• .) bruto inhoud 

b. indien die dienst is uitgeoefend .als 
ee,·ste machinist op een stoomschip van 
nwer clan 100 ton (2.83 :M: •.) bruto inhoucl 
(met uitzondering van mail- en pas agiers
sehepen) of al s tweede machinist of machi 
nist van langeren rang op ecn mail- of 
passagiersschip 

1·. in lien die dienst is uitgeoefend als eerste 
mach inist op een mail - of passagiersschip 

• con diploma A; 

ecn diploma B; 

een diploma C. 
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2. Ter verkrijging van diploma's , als in d it artikel bedoeld, moet eene ,7 e rklaring van een 
door Onzen voornoemden Minister aangewezen desknndige worden overgelegd , inhoudende: 

1°. dat de aanvrager op een der ooren voldoende gehoorscherpte heeft om woorden , die 
hem met de gewone zachte spraak , met dit oor afgewend, worden voorgezegd, terwijl zijn 
andc,·c oor afgesloten wordt, goed te Yerstaan en na te zeggen ; 

"2°. dat hij den aaanvrager niet aanwezig is eenige belangrijke afwijking in den toes tand van 
den uitwendigen gehoorgang, van bet middenoor of van bet inwendige oor, waarvan of eene 
belangrijkc vermindering van het gehoor, of eene etterachtige afschei Ung bet gevolg is. 

10. Krach tens art. 9, sub c, der wet van 28 Mei 1901 (Staatsblacl n°. 139) worden diploma's 
Yan machin ist uitgereikt aan officieren-machinist en machinisten of aan ge,rnv.en offi cieren
machinist en machini sten van de zeemacht, en we!: 

1°. am1 adjunct-machinisten en oud-adjun ct- een diploma A ; 
machinisten 

"2°. aan machinisten en oud-mach inisten 
en aan acl junct-machinisten en oucl-acljunct
rnachini sten, die met gunstigen uitslag het 
examen voor machini st hebben afgelegd 

3°. aan officieren-machini st en hoofdmachi
ni sten en oud-ofticieren-machinist en oud
hoofdmachinisten, ;1,oomede aan machinisten 
en oud-machinisten, die met gunstigen uit
slag het examen voor hoofdmachinist hebben 
afgelegd 

een diplom~ B ; · 

een diploma C. · 

11. Krachtens art: 9, sub d, der wet van 28 Mei 1901 (Stacttsblacl n°. '139), worden diploma's 
van mach inist uitgereikt aan hen, die voldaan hebben aan h et examen voor bonoembaarheid 
tot maohini~t bij de gom7 ernementsinarine in Nederlandsch-Indie, en we!: · 

1°. aan hen , die met gunstig gevolg het een diploma A ; 
examen hebben afgelegd voor derde of tweede 
machinist en voor machinist-leerling der l ste 
klasse · 

2°. aan h en , die m et gun stig ge,olg bet 
o:\'amen hebben a.fgelegd voor eerste machinist 

een diploma .B. 

12 . 1. Krachtens art. 9, sub e, der wet van 28 Mei 1901 (Staaf-9b/ad 11°.139) worden diploma's 
Ym1 machinist uitgereikt : 

1°. aan hem, die in bet bezit is Yan een 
diploma van tweede machinist volgens· In
cli sch programni.i A , uitgei·eikt krachtens do 
besluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Inclie tot vaststelling van het re
gloment ter verkrijging van h et diploma als 
mach ini st aan boord van stoomschepen, va
rencl e op een N ederlandsch -Indischen zeebrief 

2' . aan hem , die in het bezit is Yan een 
diploma van eerste machini st volgens Indisch 
J rog1:mn1na A 

een d iploma A, 
mits u it ;1, ijne bewijsstukken ten genoegen 

van Onzen YOOrnoemden :Minister hlijkt , dat 
zijn gezamenlijke vaartijd als leerling of 
assistent-machinist en machini st , Yermeer
derd met ;1,ijn werktijd op eene fabri ek , niet 
minder bed raagt dan -,,ier jaren. 

een diploma B, 
mits nit zijne bewijsstukken ten geneegen 

van Onv.en voornoern.cl en 1)1:inister blijkt, dat 
zijn gezamenlijke ,,aartijd als leerling- of 
assistent-machini st en machinist , vermeerderd 
m et zijn werktijd op eene fabriek , niet minder 
bedraagt dan zes jaren, tenvijl bovendien het 
bewijs dient te worden geleverd , dat hij daar
van dr ie jaren als machinist heeft gevaren, ,,-
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3°. aan hem , die in het be;1,it is ,an een 
diploma van ee rste mach inist volgens Indisch 
programma C ' 

een diploma 0, 
mits uit zijne bewijsstukken ten genoegen 

,an Onzen ,oornoemden Minister blijkt, dat 
zijn ,aar- en werktijd te :,;amen in den h ier• 
bo,engcnoemden zin ten minste acht jaren 
bedraagt, tenvijl hij daarbij het bewijs dient 
te leveren , dat hij ~·ijf jaren als machini st 
heeft ge,aren , waarvan hij ten minste twee 
jaren moet he·bben ged iend hctzij al s ecrste 
machinist op een stoomschip , bestemd ,oor 
de vrachtvaart, hetzij als tweede machinist 
op een mai) - en passagiersschip. 

2. De hiervoren genoemde gezamenlijke vaar- en \Yerktijd kan met een jaar , erminderd worden 
voor hen , die · in het bezit zijn van het einddiploma eener in Nederlandsch-Iudie geve tigde 
onderwijsinrichting, hetwelk naat· de daar te lande bestaande bepalingen betreffende de examens 
voor machinisten , op v rijstelling van werktijd aanspraak gecft. 

HOOFDSTUK lY. 

R egel en v oor de iiifrei k f ug. 

13. 1. D e aannagen Yoor de diploma's 
moeten op gezegeld papier worden gesteld en 
bij Onzen voomoemden :MJnister worden in
ged iend. Zij rnoeten vergei<eld gaan van de 
noodige bewijsstukken . 

2. Als bewij:r,en ,an gedanen :r,eedienst ko
men in de eerste plaats in aanrnerking ver
klaringen, afgege\'en door de ambtenaren, voor 
welke de aanmonsteringen hebben plaats ge
had en inh oudende de tijdstippen , waarop, 
de rangen , waarin en de schepen, waarvoor 
de betrokken personen aangemonsterd :r,ijn en 
:r,o.odanige anderc bcscheid~n als door' Onv.cn 
voornocmden Minister voldoende worden ge
oordeeld. 

14. 1. De diploma's worden door On:r,en 
\'OOrnoemden Minister kosteloos uitgereikt. Op 
de diploma's wordt aangeteckend krachtens 
welke der in art. 9 der wet ;an 28 :i)fei 1901 
(Staatsblad n°. 139) sub a-e vermelde gronden 
de uitreiking heeft plaats gehad. 

2. Ingeval de O\'ergelegde bewijsstukken on
voldoende ,vorden geacht, wordt daarvan aan 
den aanvrage,· kennis gegeven onder opgaaf 
der redenen , die tot de:r,e besli ssing hcbben 
gelcid. 

3. De modellen der diploma's worden door 
Onzen voornoernden Minister vastgesteld. 

15. 1. De keuringen, in de artikelen 3 en 9 
bcdoeld, worden · vcrrirht in eene der daartoe 
door Onzen voom oernden Minister aan te wij 
:r,en plaatsen , naar keu:r,e ,an de belangheb
benden. 

2. :Vlet afwijking rnn het bepaalde bij Konink
lijk besluit n111 22 Februari 1851 (Stac1tsblacl 
n°. 12) wordt aan de met de keuring belaste ge
neeskundigen, ll'anneer zij geene rijksbetrek-

king bekleeden, waa,·aan bezoldiging is ver
bonden, eene belooning toegekend ten bedrage 
van een gulden voor olken onderzochten aan 
n ·ager. 

Onze voornoemde ]'[ini ster is belast met de 
uit,oering van dit besluit, hetwelk in hct Staats
blad en in de Staatscoiwant ,ml worden geplaatst 
en waarvan afschrift aan den Raad van 1-\tate 
zal .ge:r,onden worden. 

's Grm·enhage, den 30sten ,Januari 1904. 

(get.) WILHEL::\fI N A. 

De ./Jfi n. i-cm vVaterstaat, Handel en Nifverheid, 
(get. ) n ~ M.,urnz 0YENS. 

( Uitgeg. 13 Pebr. 190-!.) 

30 Januari 1904. B:F~SLtrl'.I', h oudende voor
sch riften betreffende de toelating als schi p
per op sleepbooten en het aan boord daai·
van in dienst hebben van stuurli •den en 
machinisten. S. 23. 

WIJ vVlLHEL.MINA , ENz. 

Overwogende, dat het te,· uitvool'ing van 
art. 7 , l ste lid , der wet van 28 Mei 1901 
(Staatsblacl n°. 139) , houdende regeling be
treffende de toelating al s schippe,· op koop
vaardijschepen en het aan boord daarvan in 
dienst hebben van stuurlieden en machinisten, 
noodig is ,oorsclrriften te ge,en betreffende 
de toelating als schipper op koop\'aardijschepen, 
sleepbooten zijnde, en het aan boord daarvan 
in dienst hebben van stuurlieden en machi
nisten ; 

Op de voordracht van Onzen Minister n,n 
Waterstaat , Handel en Nijwrheid van 22 ,Jul i 
l!l03, L •. P ., afd. H. en N. ; . 
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Dl'll Raad van t3tate gehoord (advies Yan 
:28 Augustus 1903 , n°. 9) ; 

G~zien het nader rapport vnn Onzen voor
noemden :Minister van :l8 Janua,·i 1904, L•. }iJ, 
nfd. H. en N.; 

Hebben goedgeYonden en ve rstaan : 
met ingang van den dag, waarop de wet 

van :2 ::IIei 1901 (Staatsblad n°. 1~9) in werking 
treedt , te bepalen als volgt: (1) 

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 
worclt onder Sleepboot verstaan , een stoomschip 
in den zin cler wet van :28 2\'[ei 1901 (Staats
/Jlcul n°. 139) , uitsluitend gebczigd tot bet 
sleepen van vaartuigen en waarmede geene 
anderc personen of goederen worden vervoerd 
clan die , welke tot de eigen bemanning en 
uitru sting behoo,·en of tot die van bet gesleept 
word ende of te sleepen vaa rtuig. 

2 . Voor de toelating al s chipper op eene 
sleepboot worclt gevorderd het bezit van een 
van Onzentwege uitgegeven en nog geldig 
diploma van stuurman voor de sleepvaart of 
van een van Onzentwege uitgegeven en nog 
geldig dipl oma van tweede of eerste, tuurman 
voor de groote stoonwaart , bedoeld in art. 8 
der wet van 28 ::IIei 1901 (Staatsblacl n°. 139). 

3 . Bet is den schipper van eene sleepboot 
verboden met zijn schip eene reis te onder
nemen , indien niet aan boord in di enst zijn 
een stuurman , voorxien van eea Yan Onzent
wegc uitgegeven en nog geldig ruploma, hetzij 
van stuurman voor de sleepvaart, hetzij van 
tweede of eerste stuurman voor de g roote 
stoomvaart, bedoeld in art. 8 der wet van 
:28 Mei 1901 (Staatsblacl n°. 139), benevens een 
machinist, voorzien hetzij van een van Onzent
wege uitgegeven en nog geldig diploma van 
machinist voor de sleepvaart, betzij van een 
diploma A, B of C, bedoeld in art. 8 der ge
noemde wet. 

4. Onze voornoemde ::llinister kan , in bijzon 
dere omstandigbeden, voor eene bepaalde reis of 
voor een bepaalderi tijd afwijking ofdispensatie 
van cl e voorschriften der artt. 2 en 3 toestuan. 

5 . 1. Behoudens bet bepaalde bij art. 8 
worden de diploma' van stuunnan en van 
machinist voor de sleepvaart verkregen door 
bet voldoen aan examens , afgelegd voor de 
commissien, bedoeld in art. 8 der wet van 
:28 :Mei 1901 (Staatsblacl n°. 139). 

2. De kennis, die gevorderd wordt voor het 
verkrijgen van de in het eerste lid genoemde 
diploma's, is aangewezen in de progrnmma's, 
al s eerste bijlage bij dit besluit gevoegd . 

(1) Bij beslvit van 30 ,Janua,'i 1904, S. 19, 
bepaald op 1 l::leptember 190-!. 

3 . Zij , die een exmncn wcnschen af te 
leggen, geven claarvan a:111 den voondtter van 
de betrokken comrni ssie kennis, ten minste tien 
dagen ,·66r den aam·angsdag der zitting, onder 
overlegging van cl e in a,t. 7 bedoelde bescheiden. 

4. D e regeling Yan l10t examen geschiedt 
door den voorzitter van de betrokken commissie. 
B et wordt schriftelijk en m ondeling, het laatst
genoemde dee] in het openbaar , afgenomen. 

5. ] s een exam en naar het oordeel der be-
trokken commissie op voldoencle wijze afge
legd , clan word t door haar aan den camlidaat 
het verlangde d iploma uitgereikt. 

6. B et model der diploma's wordt door 
Onzen voornoemden Mini ster va. tgestelcl . 

7. Op het diploma Yan stuurman voor de 
sleepYnart wordt aangeteekend, dat liet tevens 
beschouwd wol'dt als een be\\·ijs vnn belnrnam
heid als scbipper in die vaart . 

6. 1. D e connnissien be lissen met meercler
heid Yan stemmen. 

2 . In geval van staking cle r stemmen be
sli st de rnorzitter. 

8. Bij , die is afgewezen ten gernlgo van 
een on voldoencl cxamen , word t eerst na een 
door de betrokken cornmi ssie te bepal en tijds
verloop van ten hoogste zes maanden weder 
tot bet examen toegelaten. 

7 . 1. Orn tot het :1fl eggen van het cxamen, 
hetzij Yan stuurman , hetzij Yan machinist ,·oor 
de sleepvaart te worden toegelaten moet de can
didaat a:1n de betrokken commissie onrlcggen : 

I. het bewijs, dat hij den leeftijd rnn acht
tien jaren heeft bereikt ; 

TI. a. voor stuurm an: eene verklaring van een 
door Onzen Yoornoemden ::llinister aange wezen 
geneeskundigc, inhouclende, dat hij voldoencle 
gezicbts cberp te, kleurenonderscbeidingsYer
m ogen en gehoorscherpte bezit ; 

b. voor machinist: eene ,·erklaring rnn een 
door Onzen Yoornoemclen ::l[iniste,· aangowezen 
genee kunruge, inhoudencle, dat bij Yoldoende 
gezichts- en gehoor cherpte bezit. 

Voor het onder a en b bedoelde onclerzoek 
worden door Onzen voornoemden ::l[inister 
geneeskundigen a:1ngewezen , die daarbij in 
acht nemen de eischen , in de tweede bijlage 
van dit beslnit opgenomen. 

Zij , die een diploma verlangen , zullen het · 
bewijs moeten overleggen , dat dit onderzoek 
niet !anger clan tzcee jaren geleden heeft plaaLs 
gehad . 

ill. a. voor stu u rman : het bewijs, dat hij 
gedurende ten minste een jaur aan boord rnn 
sleepbooten dekdienst beeft gedaan; 

b. voor machinist: het bewijs , dat hij ge
durencle ten rninste een jaa,· op stoomschepen, 
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al dan ni et slccpbooten zij11cle, de werlo,aam
heden heeft ,-erricht Yan machinist of de½en 
daarb ij heeft bijgestaan. 

Als bewijzcn worden nangenomen Yerkla
ringen , afgegeven door de ambtenaren , voor 
welke de aan - en afmonstering Yan den candi 
daat heeft plaats gehad en zoodanige beschei
den als doo r de commissie voldocndc worden 
g-eoordeeld . 

2 . Voorts m oet de cand idaat v66r den aan 
vang Yan het examen bij den Yoor;,; itt<" t' Yan de 
betrokken conrn1iss ie sto1-ten cene som Yan vijf 
g ulden. De opbrengst der examengcldcn wordt 
door de?.en in 's Rijks schatk ist gestort . 

8 . 1. Ook wnde1· h et afleggen Yan een 
ex.amen, in a rt. 5 bccloeld , kan worden uit
gereikt: 

a. een diploma ,·an stnnrman voor de sleep
vaart aan hen, die binnen de dric jaren, ,·ooraf
gaande aan 1 .Tanuari 1904 als schipper of al s 
stuurman buitengaats dienst hehben gedaan 
op sleephooten ; 

b. een d iploma ,·an machini st voor de sleep
vaart aau hen, die binnen dat t ijdsverloop al s 
m achinist ::tan boord rnn stoom chepen , al 
clan ni ct slcepbooten ½ijnde, huitengaats dicnst 
hebben gedaan . 

:J . 'l'er ve rkt'ijging van diploma 's, nl s in hei 
eerste lid van dit a rtikel bedoeld , moet de 
aanv raget· overleggen eene verkl a1·ing van een 
door On7.en ,~oornoemden Min is ter aangewe½en 
geneeskund ige, in houdende : 

a. Y00 1· ;1,0,h·eel het d iploma ,-an stuurman 
hetreft , dat hij: 

1° . nitwendig ge½onde oogen en oogleden , 
zonder habi tneele congestie of ontsteking , h eeft: 

2°. op elk der oogen onbeperkt gezichtsveld 
h eeft: 

3°. bij het ;,; ien met heide oogen gelijktijdig, 
gezichtssch erpte (7.onder bril) en ldeurenonder
scheid ingsvormogen Yan ten rninste 1 / ., en bij 
·het 7, ien met elk oog afao nderlijk , van ten 
m inste 1 

' • h eeft ; 
4°. oogen heeft v rij van cataract en rnn 

andere progrcss ieve gebreken , en 
b. 1·001· 7.oovecl b et diploma voot· machini st 

betreft : 
1°. dat bij op een de r 00 1·011 rnldoende 

gehoorscherpte heeft om woorden , die hem 
met de gcwone zachte sp raak, met dit oor 
afgewend , worden 1·oorgezegd , terwijl :djn 
andere oor afgesloten wordt, goed te verstaan 
en na te zeggen ; 

2°. dat b ij hem niet aanwezig is eenige be
langrijke ufwijk ing in den toestand rnn den 
nitwend igen gehoorgang , Yan het middcnoor 
·of van hot inwendige oor, waarvun of~eene 

bolangrijke Yern1induring Yan het gohoor , l1f 
ePne etterachtigP- afscheiding het gcvolg is. 

.'3. Als be,~ijzcn van gedanen ½eedienst komen 
in de eerste plaats in aanrnerl;: ing verklaringen, 
afgeg.-ven door de ambtena ,·en , voor welke 
de aanmonsteringe11 hehben plants gehad en 
inhoudende de tijd stippen, waarop, de rangen, 
waarin en de schepen, waa1Toor de betrnkkcn 
pe rso n e n aangemonste rd ~djn e n zoodan ig o 
andere bescheiden als door Onzen YOornocrn 
dcn .iYLinister voldoende worden geoordeeld . 

9. 1. De aannagen voo1· d,; diploma'8, be
doeld in het rnrige artikel , rnoeten op ge;1,egeld 
papier worden gesteld en, vergezelcl ,·an de 
nood ige bewijsstukken, b ij 0 1nen voornocmclen 
:Minister wOl'den ingediend. D e diploma's 
worden kosteloos uitge reikt. Op deze d iplo
ma' · wordt aangeteekend , clat zij zijn uitge
reikt op g rnnd Yan art. 8 Yan dit Reglement. 

2 . ln gem! de oYergclegde bewijsstukken 
onvoldoende worden geacht, wordt daa.rvan aan 
den aanvrnger kenni s gegeven onder opgaaf der 
redcnen, die tot dezo beslissing hebben gclcid . 

3 . De modellen de;,;e1· diploma's wo,·den doo1· 
Onzen Yoomoemden l\Iini stcr Yastgesteld. 

10. 1. D e keuringen, in de artt. 7 en 8 be
doeld , worden Yerricht in de daartoc door 
-O nzen ,·oornoernden )'fini ster aan te wij ;,;en 
plaatsen naar keu;,;c van de belanghebbenden. 

2 . Met afwijking Yan h et bepaalde b ij bet 
Koninklijk besluit van :.l2 F ebruat·i 1851 (Staat.s 

blad n". 1:.l) wm·dt aan de n1et de keuring bl'· 

laste geneeskundigen, wanneer ;,; ij gecne Rijks
bctrekking bekleeden, waaraan be7,0Jdiging is 
verbonden, eene beloon ing toegekend ten be
dragc van een gulden voo1· elken onderzochtl'n 
aanvragcr. 

11 . 1. Indien , ingevolge het bepaalde in 
art. 2-ii a der wet van , Mei 1856 (Staaf-9/Jlad 

n°. 32) houdende bepalingen omtrent de hui s
houd ing en tucht op de koopvaardij chepen , 
zooals het we1:d vastgesteld door de wet Yan 
13 N OYember 1879 (Staatsblad n°. 190) , aan 
een schipper, stuurnrnn of machinist de be
voegdb eid, om in ee1ie de½er betrekkinge11 tc 
varen is ontoomen, wm·dt daardoor de gcld ig
heid van het diploma geschorst , YOOr den duur 
der onbm·oegdheid. 

2 . Op het Depa rtement van vVaterstaat , 
Handel en Nijverh eid wordt een r g ister aan
gehonden van de van Onzentwegc uitgege, en 
diploma 's, alsm ede van de door den Itaacl Yan 
'l'ucht nitgesproken onbe,·oegdYerklaringcn en 
va.n de daarvan , ingeyo]gc art. 25k der in 
bet rnrige lid bedoelde wet , verlccnde on t
heffingen. 

12. De ambtenaar, bcdoeld in art. 896 rnn het 
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Wetboek van Kouphnndcl, gnat niet over tot bet 
opmaken van de monsterrol, terndj de schipper 
en de samenstelling van de equipage voldoen aan 
de bij dit Reglement gestelde eischen. In de 

,monsten-ol wot·dt door hem bij de namen van 
den schipper , van de stuudieden en machi
nisten vermeld, welk diploma zij bezitten. 

13. 1. De schippcr van eene sleepboot is 
gehouden, bij het in- en uitvaren van havens 
of zeegaten in N ederland , met den zeebrief, 
de monsterrol van zijn schip te vertoonen nan 
de iunbteuaren met de in- of uitklaring belast. 

2. Indie n aa n genoen1de an1btenaren blijkt, 
dat ten aanzien van den schipper, de stuur
lieden of machinisten niet is voldaan aan de 
bepalingen van d it Reglement, verleenen 7,ij, 
inclien hct sch ip bestemcl is om naar zee te 
vertrekken , geen expeditie en houden zij het 
schip aan totdat de bepalingen van clit Regle
ment 7,ijn nageleefd. 

14. 1. Het in art. lo, lste en 3de lid , cler 
wet van 28 Mei 1869 (Staatsblall n". 96), be
trekkelijk de afgifte Yan zeebrieven en ver
gunningen tot het voeren der N ederlandsche 
vlag, omtrent zeebrief of vergm,rning bepaalde, 
is ook toepasselijk op de monsterrol. · 

2. Eveneens is het bepaalde in art. i3 van 
de in het eerste lid aangehaalde wet van toe
passing op de overtredingen van ditReglement. 

15. Dit besluit wordt met betrekking tot 
de sleep boot, welke ,deb op het tijdstip van 
in werking treding van dit besluit buitengaats 
bevindt, eerst van toepassing na verloop van 
twee jaren of zooveel vroeger als die boot 
eene haven in N ederland binnenloopt. 

16 . Dit besluit kan worden aangehaalcl under 
clen titel van >Sleepvaartreglement 190-!", met 
aanhaling van het Staatsblad , waarin het is 
geplaatst. 

Onze voornoemde Alinister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblacl en in de Staatscowrant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift aan den Raad 
van State zal gezonde~ worden. 

's Gravenhage, den 30sten Januari 1904. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Min. 'van Waterstaat , Handel en Nijverheid , 
(get. ) DE 1\fAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 13 Februari 1904). 

I:EltS'l' f; JUJLAGE. 

' PROGR.,I...i\L'L.\ voor het exa.men van stuut·· 
,nan voo,· de sleepvaart. 

1°. De candidaat moet eene leesbare hand 
sch rijven en zijne gedacbten, mondeling en 

schriftelijk, mnde1· gt·ove fouten in de Ncdet·
landsche taal kunnen uitdrukken . 

l" . Rekenkunde: 
a. de gebeele getallen, de ei nclige tiendeelige 

en de gewone breuken ; 
b. de meetkuustige eveJll'edigbeden en hare 

,oornaamste eigenschappen; 
c. bet metrieke stelsel en de maten en ge

wichten bij de scheepvaart in gebmik: 
d. de tweedemachtsworteltrekking; 
e. het oplossen van vraagstukken, op het voren-

staande betrekkiug hebbende. (Scbriftelijk.) 
3° . t,telkunde: 
a. bet stelkund ig teekenscl1J'ift; 
b. het herleiden van sommen, verschillen , 

producten en quotienten van geheele Yormen; 
c. cle machtsverheffing en de worteltrekking 

van eentcr-mige vormen; 
d . eenig begrip van gebrokcn en negatiern 

exponenten ; 
e. de Yet·gelijkingen van den eersten grnad 

m et een on bekende ; 
f. het gebruik van logarithmen; 
g. het oplossen van vraagstukken op het voren

staande bctrekking hebbende. (Schriftelijk .) 
4°. 1\Icetkunde: 
a. lijnen, boeken, overstaancle hoeken, hoeken 

ontstaan door de snijding van twee evenwij
dige lijnen door eene derde, eigenschappen 
van de loodlijn ; 

b. de , erschillende soorten van driehoeken 
en hunne voornaamste eigenschappcn , de gel ijk
en gelijkrnrmigheid der driehoeken, de gelijk
vormigbeid der driehoeken; 

c. de eenvoudigste eigenschappen der vecl
hoeken; 

d. de cirkel, lijnpu in en aan den cirkel, het 
meten van hoeken door middel van cirkelbogen, 
de beteekenis van h et getal -rr ; 

e. het uitvoeren van eenvoudige constructies; 
f. de oppervlakken van eenvoudige vlakke 

figmen voor zoover zij aan_ boord te pas komen; 
g. de benamingen van de eenvoudigste 

lichamen en hunne inhouden voor zoover zij 
aan boord te pas komen; 

h. het oplossen van vraagstukken op het voren
staande betrekking hebbende. (Schriftelijk.) 

6°. Goniometrie : de gon iometrische functies, 
en de betrekkingen tusschen die functies , ·oor 
zoover die noodig zijn bij de drieboeksmeting, 
(Mondeling en scbriftelijk.) 

6°. Platte en bol-driehoeksmeting; het be
rekenen der verschillende gevallen , welke in 
de zeevaartknnde gebruikt worclen . (Mondeling 
en schriftelijk.) 

7°. Sterrenktrnde: 
a. plaatsbepaling van punten aan den hemel; 
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b. cl e schijnbare clagelijksche bewegi ng cl er 
hernellicbamen ; 

<·. cl e sch ijnbare jaarlijksche beweging van 
cle zon ; 

d. sterrentijd , ware en middelbare tijcl , burger-
lijke en zeernartkundige tijd , tijclvereffening . 

8°. Zeevaartkunde : 
a. cirkels en bogen op de aarde : 
/J. de inl'ichting en het gebru ik n rn zee

kaarten; 
c. hct toepassen van variati e en afwijking 

op koersen en peilingen; 
d. de koers- en ve rheidsrekening, de stoom 

lrnveliug en do plaatsbopaling door peilingen 
(deze laatste alleen door constructie) ; 

e. het gebruik van den zeeman salmanak 
(zonsopgaven) ; 

/ de verbeteringen , toe te passen op eene 
gemetcn w nshoogte ; 

g. het berekenen der brceclte door meridiaans
hoogte der zon , door eene zonshoogte dicht 
bij den micldag en door de boogte cler poolster ; 

h . het bepalen van den tijcl aan boorcl door 
zousboogte; 

i. b et berekenen van de zonshoogte uit ge
geven plaats en tijcl ; 

j . de p laatsbepaling door hoogtel ijnen , Yer
kregen uit zonshoogten en cl e gunstigste .om
stanclighecl en claarYoo r ; 

k. b et berekenen cler af wijkingen van h et 
kompas door zonsazimuth en amplituclo en 
het gebru ik rn aken Yan a,1im uthtafels; 

/. kaartpassen en bestek afaetten ; 
,n. het oplossen van v raagstukken op bet Yoren

staancle betrekking h ebbencle. (Sch riftelijk.) 
9°. l nstrumenten. 
a. de inrichting van de meest gebruikelijke 

toestellen om te loggen en te looclen ; 
b. het gcbruik vaD octant en sextant ; 
e. hct gebruik van den tijclmeter ; 
d. het gebruik Yan den th ermometer en clr n 

1/.0ebarometer ; 
e. de algemecnc inrichting e11 het gebruik 

Yan het kompas. 
100. Aarclrijkskuncl e : 
de voornaamste zeeen , straten , kapen en 

havens, benevens de namen der staten , waarin 
cl ie h avens liggen. 

11°. ::-\chip en tuig: 
a. naam, plaats en doe! van de samenstellende 

cleelen van het ijzeren of stalen stoomschip ; 
b. de rnndhouten , b et staand en loopend tnig 

de i<e ilen, de ankers en de kettingen aan boord 
van stoomschepen. 

1:.l0 • Manoeuvres : 
a. het zctten , bergen en verwisselen van 

ze ilen aan boord van stoomschepen ; 

b. het manoeuvreeren met eenc slcepboot 
oncler alle omstandigheclen; 

c. bekendheicl met wenden , halzen en bij
drnaien van xeilschepen, Y00r zooveel noodig 
is om de manoeuv1·es Yan een ,1eilschip te 
kunnen bcoordeelen ; 

d. de inrichting en bet gebruik der redding,
middelen; 

e. hct behandelen van cenc boot under Hile 
omsta11digheden ; 

f. het uitbrcngen Yan werpcn. 
13°. D e wettelijke bepal inge11 ter voorkoming 

Yan aanYaring op zee, toepass ing clier bepa• 
lingen in verschillende gen,ll on. 

14°. H et gebruik rnn het lnternationaal 
seinboek en het seinen met v laggen. 

15°. De Yoorn aamste bepalingen omtrent de 
huisbouding en tucht op koopYaarclijschepen , 
de monsterrol en de wettelijke bepalingen, die 
betrekking bebbcn op de rechten en wrplich 
ti ngcn rnn scheepso/fi cieren en schepelingen. 

16°. Stoomwerktuigkunde : · 
a. d~ vorming en de cigenschappen rnn 

den stoom ; 
b. de in ri chting van een schcepsvlampijp, 

ketel ; 
c. _benaming en doe! van de voorn anm,te 

ketelappenclages; 
d. de working van den stoom ; 
e. benaming en doe! Yan de voornaam;;te 

deelt> n cler scheepsstoommachine. 

PRO GRA)l}lA -roor het e.rwnen rn 11 m aclti· 
nist i-oor de 8/eep-raart. 

l • . De canclidaat m oet eene lcesbnre hand 
sch rij,·en en zondet· grove foutcn een opstel 
in clo N ederlandsche taal kunnen maken owr 
cen ondenverp van v.ijn vak. 

2• . Rekenkuncle. 
a. Bekendheid met de behandeling rnn ge

heele en decimale gctallen en gewone breuken. 
b. Toepass.ing Yan het N ederlanclsche en 

Engelsche stelsel van maten en gewichten en 
de onclerlinge verh oucl ingen cla,u-van. 

c. De voornaamste eigenschappen van clemeet
kunstige evem ecligheden ; de tweeclemachts 
worteltrekking. 

3°. D e beginselen der natuurkuncle wat 
betreft : 

a. Algemeene e.igenschappen der lichamen. 
b. Drukking door vloeistoffen. 
c. 'oortelijk gewi cbt van Yaste lichamen en 

vloeistoffen. 
cl. Barometers, man meter , pompen, h<'Yels, 

thermometers. 
e. V oornaamste eigenschappcn van clen stoom. 
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0 De ])('g inse len der werktuigkuncle wat 
betreft: 

a. Eenparige en ccnparig ,·crnnderlijkc be-
weging. 

h. Sarncnstellen en ontbinden ,·an krachtcn. 
,._ A.,·beidsvermogen. 
d. De ecnvoudigc werktuigcn zonder \\Tijving. 
Oplossen van vraagstukkcn betrekking heb-

hende op hut bo,·engenocmde sub :2- 4. 
5". ~toomwerktu igkundl'. 
Ketcls. 
a. Eenigl' algemeene kpnnis der mecst gc

brnikelijk<· seheepsstoomkctels un ,-an hun toc
behoorcn, zoomecle van de voedingstoe tellen . 

b. De bchancl eling rnn scheepsstoomketels. 
c. H ct onclerhoud van scheepsstoomketels 

en het vc!'l'ichten van kleine ,·oonlieningen. 
d. Yoldocnde kennis der \\·ettelijke ,·oor

,;chriften op het gebrnik van stoomtoestellen, 
)[achines. 
a. :Ecnigc algcmeene kcnni 8 rnn de meest 

gcbrnikclijkr scheepsrnachincs en hare oncler
dPclcn. 

b. De werking en behandcling onde ;· stoom, 
zoomccle d<' beoorcl ecling ,·an den toestand 
en het verri chtcn van kl cinc ,·oon1icningen 
geclurende le rnal't. 

c. l)e vcrschillend(' inri chtingen Yoo,· Y661·
e11 nchten vanrt$chen gang en hare behancleling. 

d. D e gebrnikelijkc voo,-tstuwers (sch!'oeven 
en racler<.'n) en h(' t Yerri chten ,·an herstellingen 
danl'aan. 

6°. De inrichting en invulling \'Hn het 
mach i 1wka1uerjou rnaal. 

7°. Handtcckcnen. 
H et hanclteekenen ,·001· zoo,·eel bctreft het 

;:chctsen ,·an een,·ouclige machincdeclen. 

Bcl1 ool't hij bet K oninklijk besluit ,·an ;JO ,Ja. 
nua!'i l\'.J0-1, (Staaf-9b/ad n°. :!:3). 

:'llij bekcncl , 

De Mi11 . rn11 Watentaat, Handel e11 N-ij rerheid , 
( .r;et. ) · o.: )Lun:z On:x~. 

TWKEJH: HJ,JL-1.0f:. 

Eischen 1· a 11 lichmnelijke .r;e,.chiktheid •voo,· de 
toe/atin.r; tot het e.ramen v<m stwwman 

~-oor de sleepraart. 

Om tot de examens van stuurman te wol'den 
toegelaten, moet de candidaat voldoen aan de 
volgencl e cischen: 

1°. clat hij bezit normale gezichtsschc1·ptc, 
zonder corrigeerendr glazrn , or een der oogen , 

en ten rninst,• hah-<.' gexicht$seherpte op h(•t 
andere oog; 

:2° . dat hij \'l'ij is van manifeste hypcr
metropie of overYe1·xiendheid , tot een graad 
hooger dan 1 Dioptrie, althans op een der 
oogen, dat voile gezichts chcrpte heeft: 

3". clat hij hecft een onbeperk tgezichtsn•ld 
op beiclc oogen : 

4°. dat hij uitweDdig gcxond<.' oogen <.'11 oog
lcden heeft , mnder neig in 11: tot habituec•l(• 
congestie of ontsteking : 

5°. dat hij in hct bcxit is van ,·olkom (• n 
kleure11ondPrscheidingsvcrrnogen, Y<•or rood (•n 

groen, bij doorvallend licht , op een cl c ,· ooge11, 
en Yan ten minste half klm11·e nonclersclwidings
verrnogen op het ande,·e oog ; 

6°. dat hij , met elk 001· nfaonderlijk , woorcl(•n 
die hem flui terend metafgewend hoofd wordcn , 
,·oorgexcgd , tendjl zijn andern oor afgeslott-n 
\\·ordt, goed ,·e rstaat en na kan xeggen; 

7°. dat hij hem ni et nanwezig is Pen igl' 
belang rijke afwijking in den toestand van dt•n 
uitwendigen gehoorgang, Yan het middenoo1· 
of \'Un het inwendig oor , \\'aarvan iJf eene 
bclangrijke \'Crrn inclering \'Un het gehoor , M 
cene ctterachtigc afscheiding het geYolg is. 

Eischen ,·au lichamelijke .r;esckiktheid rno,· de 
toelafi11_q tot het e.ramen rnn 1nachi11i8I 

rour de s/eepraa,·t . 

Om tot de exa mens \'Ull machini t te worden 
toegelaten, moet de candidaat ,·oldoen aan de 
,·olgende ei ·chcn : 

1°. clat hij rm·t elk 00 1· afwndcrlijk, woorden , 
die hem flui stercnd met afgewend hoofd \\"01·
den Y<llirgczegd , tcrwijl zijn andere oor afgc
sloten wordt, goed verstaat en na kan zegg(•n: 

2'. dat bij hem ni et annwczig iR eenige bP
langrijke af\\'ijking in dPn toestand rnn den 
uitwcndigcn gchoorgnng , ,·an het 111iddenoo1· 
of rnn h t inwendig 001·, waan·an M eene 
belang rijke Ye1·mindering rnn hct gehoor, M 
cene f'tteracht ige afsche iding het gernlg is; 

go_ dat hij xonder bchulp \'an glazen op 
hct eene oog h l'eft eene gez ichtsscherpte nrn 
ten minst<• •1, en op het andere ,·an tl'n 
1ninsto 1 / 3 ; 

4°. dat zijne ooglecl cn gezond xijn en hij 
vrij is van progressieve geb,·ekcn de,· oogcn. 

Behoort bij het K oninklijk hesluit ,-an :~o .Ta
nuari ]!)()4 (Staat8blad n". :23). 

?.'LU bekend , 

D e ])'fin . i·<,11 l l'att'1'8 faat , Handel en N-ij·re,-heid , 
( get. ) JH: :M AK!sZ ()y El\'~ . 
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l l!'ebrua,·i 1904. W,;T, tot Yaststclling van hot vijf;/e hoo£dstuk der Staatsbegrooting n,or 
bet dienstjaar 1904. S. :24. 

Bij deze wet wordt bet , ~ de hoofdstuk der beg rooting Yan de StaatsuitgaYen voor bet dienst
jaar 1904, betreffende het Departement ~·an Binnenlandsche Zaken , vastgestc ld :r,ooals hierna 
verkort volgt: 

1 • Aim.: K osten ,·an het Departement . 

:2• Aim. : a. Kosten van bet bestuur der proYincien: 
A,·t. 8-11. Noordbrabant 

1:2- 15. Gelderland 
16- 19. Zuidholland. 
:20-:24. N oordholland 
:25- 28. Zeeland 
29-3:2. Utrecht 
33~ 36. Friesland. 
37- 40. Overijssel . 
41- 44. Groningen 
45-48. Drenthe 
49-5:2. Limburg. 

/,. Armwezen . A?'t. 53-55 
c. Volksgezondheid en volkshuisvesting. A,·t. 56-73 
d. Krankzinnigenwezen. Art. 74-82. 
e. Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bestuur Art. 83-96bis. 

Nationale mil itie en schutterijen. Art. 97-99 
Onderwijs. 

Hoogei· onderu·ijs. 
A,·t. 100- 10<!. Rijks-universiteit te L eiden. 

104- 106. Rijks-univers iteit te Utrecht . 
107- 109. Rijks-universiteit te Groningen 

Vei·clere uitgaven betrekkelijk het hoogei· oncleiwijs. 
A,·t. ll0. U itgaven voor den dienst der Rijks-unive rsiteiten, niet begrepen 

in de artt. 100 tot en met 109, van zoodan igen aard als, volgens besliss ing 
van den ]\[ini ste r van Binnenland_sche Zaken, tot en met bet jaar 1878 gekweten 
½ijn uit de opgeheven fondsen, bedoeld bij art . 113 dcr wet van 28 April 1876 
(Staatsblad n°. 10:2) 

Art. 111. Kosten der opleiding van leeraren voor bet H erYormd kerkge
nootschap vanwege dat genootscbap . 

A,·t. 112. K weekscholen der godgeleerdh eid voor de Evangelisch-Lutherschen 
en Remonstmnten, mitsgaders kosten van opleiding van studen ten bij de 
Hersteld -Evangelisch-Lutherschen . . 

Art. 113. Seminarien voor bet Roomsch -Katholiek kerkgenootschap 
ll4. Toelagen voor en ve1·dere uitgaven in verband met godgeleercl 

en godsdienstonderwijs voor de I sraelietische kerkgenootschappen . 
A,·t. ll5. K osten der gouden eerepenningen voor bekroonde p rijsnagen, 

uitgesch1·even door de Rijks-universiteiten . 
A,L 116. Beurzen voor studeerenden aan de Bijks-universiteiten . 

117. Beurs ter begeving van den beer van Warmond en uitkeering 
aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge van destijds aan de 
boogeschool te L eiden gekomen goederen, die later zijn te gelde gemaakt. 

Art. ll8. Jaarwedden van een inspecteur de1· gym_na.sia. 

f 

f 

f 

f 

ll9. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspectenr der gynmasia . ,. 
120. t-lubs iclien aan gemeenten ten behoevc van hare gymnas ia en 

pro-gymnasia. 
Art. 121. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en Yerdere uitgavon der 

gecommitteerden bedoeld in artt. 11 en Siibis , en der comrnissie, becloelcl in 
1904. 

:2:2:2,280.- · 

98,953.50 
76,196.50 
88,038.-
84,315.-
83,390.-
57,785.-
67,777.-
60,654.-

104,100.-
49,950.:25 
65,143.50 

303,500.-
520,461.-
26:2,200.-
83,357.-

:2,005,820.75 

64,250.-

914,882.-
866,066.·-
507,:2:20. -

500.-

M,548.-

10,000.-
13,580.-

19,600.-

1,000.-
14,400.-

390.-
4,000.-
1,200.-

243,000.-

4 
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a rt. 1:2 de,· wet van 28 April 1876 (Staatsblacl n°. 10:2) laatstelijk gewij,dgcl b ij 
die rnn 9 ,Juli 1900 (Staatsblacl n°. 113). f 

Miclclelbaar onderwijs. 

a. Schooltoezicht. 
Art. 1:22. Jaarwedden van drie inspecteurs van het m iddelbaar ondendjs. ,, 

1:23. Rei s-, verblijf- en bureelkosten van de in specteurs van het mid
delbaar onderwijs . 

b. Hoog ere bur ge r sc hol e n. 
Art. 124. .Taarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen dcr 

lecraren, beambten en bedi nden bij de Rijks-hoogere burgerscholen . 
,trt. 126. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van gebouwen, 

aunbouw en onderhoucl van gebotnven en tcrre inen , vuur en li cht, hu]pn:iicl 
c'.!e len voor bet onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van onver
mogende leerlingen, lokaalbeh oeften, reis- en verblijfko ten, personeele hulp, 
schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks-hoogere burgerscholen. 

Art. 1:26. Subsidien aan gemeenten ten behoeve van hare hoogere burger
s ·holen . 

c. Polyt ec hn i sc h e sc hool. 

Art. 127. .Jaarwedden, toelagen en belooningen der boogleeraren, leeraren, 
beambten en bedienden bij de Polytechni che School 

A,·t. 1:2 . Aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, aankoop van 
terrein, vuur en licht , hulpmiddelen voor het onderwij , lokaalbehoeften, 
klccding der bedienden, reis- en verblijfkosten, personeele hulp, schrijfloonen 
en verdere u itgaven ten behoeve der Poly technische School . 

cl. :::lcholen voor vakopleiding en teeken ·c hol e n. 

Art. 1:29. Kosten van onclerzoek en van maatregelen noodig ter voorberei
di ng van de eventueele oprichting van eene middelbare technische school. 

Art. 130. 8ubsidie aan de ederlanclsche school , oor nijverheid en handel 
te lj;n schede . 

Art. 131. :::lubsidie aan de kweeksehool voor machinisten te Amsterdam. ,, 
13:2. Subsidien aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. 
133. Subsiclien aan inrichtingen voor handelsonderwijs 
134. Subsidien aan industriescholen voor meisjes . 
135. Rubsidien aan cholen voor ambachtsonclerwijs . 
136. Subsidien aan teekell cholen benevens medailles voor lcel'lingen 

17,600.-

11,400.-

6,300.-

605,435.-

141,100.-

:235,000.-

266,954.-

:296,891.-

:20,000.-

19,000.-
11 ,000. -
43,445.-
11 ,100.-
64,:250.-

:239,506.-

cl ici· scholen 81,:254.60 

e. 8ub s icli e n voor spec ia l e inri chting en van miclclelbaar ondenvijs . 
• -1'-t. 137. :::lubsidien voor speciale inrichtingen van middelbaar onderwij s. f 30,800.-

f K o s t e n v a n e x a m e n s. 
Art. 138. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelclen der leden van de com-

missien tot het afnemen dcr eindexmnens voor de hoogere bmgerscholen en 
de Polytechnische School, benevens verdere kosten van die examens. 

Art. 139. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelclen der leden van de com
mi sien tot h et examineeren van hen, die wenschen te ontvangen oene aide 
van bekwaarnheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akten van be-
kwaarnheicl, vermeld in art. 66, of eene akte van bekwaamheid, voor het 
lrnnclteekenen, vermeld in art. 65bi8 cler wet tot regeling van bet lager oncler-
wijs, benevens verclere kosten van examens, zoomecle reis- en verblijfkosten 
en vacatiegelden en verdere uitgaven van de commi sien aan welke is opge-
dragen het voorboreiden van voorstellen tot wijziging van de artikelen cler 
wetten tot regeling van bet middelbaar en hooger onderwijs, betrekking heb-
bende op de akten van bekwaamh eid tot bet geven van midclelbaar onclerwijs, 
met uitzonclering van die voor het schoolonderwijs in de land- en tuinbouwkuncle. 

64,000.-

5 ,500.-
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Lager onclerwijs. 
A,·t. 140. .faarwedden ,•an drie inspecteurs rnn bet lager onderwijs f 

141. Reis-, Yerblijf- en bmeelkoste11 der inspecteurs van het lager 
onclerwijs . 

A,·t. 142. .Jaanvedden van de clistricts-schoolop½ieners . 
143. Reis- , verblijf- co burcelkosten van de districts-schoolopzieners. ,, 
H4. Rei -, vcrblijf- en bmeelkosten of abonnemcnt de wege van en 

toclagen aan de arrondissements-schoolopzieners. 
rli·t. 145. Kosten cler ve rgaderingen van cl c ambtenaren, aan wic het toe½i cht 

op het lager onderwijs is opgedragen bij art. 67 der wet tot rcgeling van het 
lager onderwijs . 

A,·t. 146. .Jaanrndden , toelagen en belooningen der ondorwijzers en bcdien
den bij de Rijkskweeksehole11 tot opleiding van onderwijzers en van onder
wijzeressen en bij de daaraan verbonden leerscholen benevens tegcmoetkoming 
in de huishuur n n oDderwijzers bij de leersebolen . 

A,·t. 147. Toelageri voor buisvesting en verpleging van kweekelingen opge
leid bij de Rijkskweekscholen 

.-lrt. 148. A.ankoop en sti chting van gebouwen; burn· en onderhoud van 
gehouwen en terreinen ; vuut· en licht ; hulpmiddelen voor h et onderwijs ; 
lokaalbeboeften; personeele bulp en ehrijfloonen ; h et gebruik maken van 
had- en zweminrichtingen en Yerdere uitgaven ten behoeve der R\jkskweek
scl1olen en daaraan verbonden leersebolen . 

.-lrt. 149. Subsidien voor kweekseholen tot opleiding van onderwijzors en 
onderwij½eressen 

Ar t. 150. Rijksnormaall essen tot opleiding van onderwijzcrs en onderwijze
rcssen en ko ten van opleiding voor het afleggen van het examen ter verkrij-
gi ng der akte van bekwaambeid voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek. ,, 

.-lrt. 151. Bijdrage aan normaallessen en aan hoofden van scbolen voor door 
hen opgeleide personen, die de akte, bedoeld in art. 56 onder a der wet op 
het lager onderwijs hebben verkregen 

Ar t . 152. Subsidien en toelagen aan de arrondi s ements-schoolopziener 
ten gevolge ,inn art. 22 van het K oninklijk besluit van 18 December l.900 
(Staatsblad n°. 210) 

Ad. 153. ,Jaanvedden en tegemoetkoming in de hui shuut· van onden vijzers 
hij de Rijks- lagere sch olen te W eststellingwe rf, te 8teenwijkerwold en te Vledder 
benevens belooning dier onderwijzers voor het geven van herhalingsondcrwijs, ,, 

A.rt . 154. Onderhoud van g bouwen en terreinen, vuur en licht; hulpmid
delen voor het onderwijs; lokaalbeboeften ; b uitengewoon opzicht ; per oneele 
hulp ; sohrijfloonen en verdere uitgaven voor cle Rijks-lagcre scholen tc W est
stellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vl edd er . 

A_,·f. 155. Subsidien aan gemeenten tot bestrijding van jaa,·wcdden van 
onden vijzers en onderwijzeressen bij de lagere sch olen . 

, l,·t. 156. Bijdrnge en vergoeding door h et Bijk aan de gemeenten in de ko ten 
Yan haar lager onden vijs, ten gevolge van art . 45 der wet tot regeling Yan bet 
lager onderwijs , in verband met art. 4 der wet van 24 .J uni 1901 (Staatsblad n°. 187). ,, 

.frt . 157. Yergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de kosten rnn 
h:rnr lager onderwijs over 1902 ten gevolge van art. 45 der w<' t tot regeling van het 
lager onderwijs, in ve rband met art. 4 der wet van 24 .J uni 1901 (Staatsblad n•.187). ,, 

.-lr t . 15 . Tegemoetkoming aan gemeenten, ilie door het niet voldoen aan 
den eisch gestelcl in het vierde lid van art. 45 dor wet tot regeling van bet 
lager onderwijs voor een of meer barer soholen over 1902 geen aan praak kunnen 
cloen gelden op de in dat wetsartikel, eerste lid, sub 1°., bedoelde Rijksbijdrage. ,, 

Art. 159. Bijdrage aan de gemeenten in de aan de onderwijzer uit te 
keeren belooning wegens het geven van herhalingsonden vijs . 

Art. 160. Tijdelijk subsidie aan gemeenten, door de uitgaven tot eene be
hoorlijke inrichting rnn haar lager onclerwijs vereischt, onbillijk bc7.waarcl 
(art. 49 der wet tot regeling van het lager onderwijs) 

Gl 

10,500.

:3,400.-
65,000.-
23,100.-

152,000.-

100.-

23fJ,760.-

171,000.-

66,255.-

280,000.-

507,000.-

23 ,000.-

11 ,000.-

15,568.-

11 ,000.-

72,425.-

5,000,000.-

30,000.-

50,000.-

178,500.-

450,000.-
4* 



52 l }' i,; n It u A i t 1 1 9 0 4. 

Art. 161. Bijdragen van bet Hijk aan bijmndere scholen , kngeYolgc rnn 
art. ;j.lbi8 dor wet tot regol ing van het lager onderwijs . . .f :.l,170,000.-

A.,·t. 162. lleis: en verblijfkosten en Yacatiegelden der leden rnn de com
missien tot hot examinecren van hen die wen chen te ontnlllgen eenc der 
akten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder l l en b of eene akte Yan 
bekwaamh eid voor de handwerken of voor de nije en orde-oefeningen der 
gynrnastiek, vcrmeld in art. 65bis der wet tot rcgeling rnn het luger onderwijs, 
benevens verdcrc kosten van die examens . 131,000.-

Venlere uitga~en bet,·ekkelijk het onderwijs i11 het algemee11 . 
Ar t. 163. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden en verdere kosten ,·an 

de 8taatscorn.missie, nan welke i opgedragen het voorbereiden van voorstellen 
tot reorgani ·atie rnn het lager, middelbaar en hooger onderwijs, en rnn de 
door die Staatsco-nunissie te harc r Yoorli chting to benoen1en sub•conuniss ien . ,, 

Ad. 164. Yorschillende uitgaven voo1· Speciale inrichtingen voor ondenvijs; 
gratiticatien; lmlp- en aanmoedig ingsmiddelen . 

Art. 165. Reis- en vcrblijfkosten en vacatiegelden der leden van de comm'issic 
tot het examineercn van hen die een diploma van geexamincerd en beeedigd 
landmeter wcnscben te ontvangen , benevens verdere kosten van die exmn ens. ,, 

Art. 166. Kosten van vervaardig ing, inpakking en vernending rnn pleister
afgietsels ten behoe\'C van inrichtingen van onderwij 

Art. 167. Jaal'\rndden en verdere belooningen van den bouwkundige en 
van de opzichters, belast met het toe?.icht op de gebouwen voor onderwijs 
en ,·an het personcel bij het bureel van den bouwkundige. . 

Art. 168. Reis- en verblijfkosten van de in bet YOrig artikel bedoelde 
ambtenaron, hui shoudelijko en verdere uitgaven betreffende het aan hen opgc
dragcn toezicht. 

H,000.-

17,8.'>0. -

:-100.-

1:.l ,300.-

f 14,805,289.50 
5• Alm.: Arbeid. 

A. Toe;,;icht, bedoeld bij de Veiligheidswet en bij de Arboidswet. 
Art. 169- 171 . / 

.B. Kamers van arbeid. Art. 172- 174. 
C. Ongm·allenwet 1901. A,·t. 175, 176 
D. Y crscbillendc uitgaven. Art. 177- 18lte,· 

f 

6• AF.l) . : Kunsten en wetenscbappen Art. 182-217 . f 
7, N edcrlandsche Staatscourant , Handelingen van de Htaten-G eneraal 

en het Staatsblad. Art. 218-2:2'2. . 
8• l'en ·ioenen, toclagen, g ratificatien, wachtgelden, en?.. A,·t. :.!23-230. ,, 
9• O,woorziene bchoeften. Art. 231. 

1:.!4,100.-
3:.l,700. 

:.!86,000.
:23,:250.-

466,050.-

977 ,030.-

!l~,777.-
907 ,8.>5.-
40,000.-

Totaal rnn het Vele Hoofdstu k f 19,581 ,%2.:2,3 

1 Febniari 1904. vVET tot " ·ij zig ing van de 
Gemecntowot. 8. :.l5. 

Bijl. Hand. :.!• Ka,ner 190:.l 03, n•. 61 , 1- 7 ; 
1903104, n•. 7, 1- 7. 

Hand. id. 1903104 blaclz. 90- 111, 113-158, 
196, :.!55- 257. 

Ha nd. 1 • Kame,· 1903104 bladz. 14, 41, 106 , 
:.!79- 287. 

v\T IJ v\TlLH.EL:M.IN A Exz .. doen te weten : 

AJzoo v\Tij h1 overwcging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de bepalingen der Ge
meentewet betreffendc den burgerlijken stand 
te hernicn en tcYcns do artikelon 17, 19, 46, 

51, 61, 65, 73, 79, 95, 96, 100, 106 en 10 diN 
wet te wijzigen ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad rnn State enz. 
Art. 1. In artikel 17 !ler Gemeentewet "·ordt 

de zinsnede : ,,getuigende, dat hij, gedurendl' 
het laatste aan zijne verki e?. ing voorafgaandP 
jaar, 7,ijne woonplaats binnen de gemeente gc·
had heeft" , ,·ervangen door de woordon : .,ge
tuigen le, dat hij op den dag, waarop de uitslag 
der Ycrkiezing wordt vastgcsteld , inge7.l'· 
tene was" . 

2 . Artikel 19 wordt gelezen als volgt : 
L eden van den Raad kunnen alleen zijn do 

mannelijke ingc-zetenen cl or gemeente, die 
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Ncdcrlander zijn, uiet bij rechterlijke uitspraak 
de bescbikking of het beheer over huunc 
gocde,·en hebben verloren, noch van de ver
kicsbaarheid ontzet zijn en den onderdom van 
dri e en twintig jaren vervuld hcbben. 

Onder ingezetenen worden verstaan :dj, die 
gcdurende de laatstc twaalf maanden hunne 
woonplaats binnen de gemeente hadden. 

3 . In het laatste lid van artikcl 23 worden 
acbter het woord ,,toepassing" ingevoegd de 
woorden ,,op de A.mbtenm·en van den burger
Jijken stand , noch". 

4 . .A.au artikel 46 wordt een tweedc lid 
toegevoegd, luidende: 

Eene benocming worclt geacht iemancl per
soonlijk aan te gaan, wanneer hij behoort tot 
die personen, tot welke de keuze door eene 
voordrncht of bij eene herstemming is beperkt. 

5 . Artikel 51 wordt gelezen als volgt: 
Ingcval omtrent het benoemen of voorclragen 

van personen de stemmen bij h erstemming 
staken, bes! i t terstond bet lot. 

6 . In bet eerste I id van artikel 61 worden 
de woorden ,,clan die ederlander , in het 
voil e genot dcr burgerlijke en burgerschaps• 
regten is," vervangen door de woorden: ,,clan 
die mannelijk Neclerlander is, niet bij rechter
lijke uitspraak de beschikking of b et beb eer 
over zijne goederen heeft verloren, nocb van 
de verkiesbaarheid ontzet is". 

7. H et tweede lid van artikel 65 wordt gc
lezen als volgt: 

Hij wordt hiertoe niet toegelaten, dan na, 
medc in hanclen van Onzen Commi saris in 
de provincie, den volgenden eed (verklaring 
en belofte) van zuivering te hebben 'afgelegd: 

>lk zweer (verklaar), dat ik , om tot Burge
meester benoemd te worden, directelijk of in
directelijk, aan geen persoon, onder wat naam 
of voonvendsel ook, een ige giften of gaven 
beloofcl of gegeven heb. 

,,lk zwee ,· (beloof), dat ik om iets boege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamcl een ige beloften of 
geschenken aannemen zal , clirectelijk of in
directelijk. 

,,Zoo waarlijk helpe mij Goel Alrnachtig !" 

(,,.Dat verklaar en beloof ik !"). 
8. In het tweede lid van artikel 73 vervalt 

aehter het woord ,,benoemd" de punt en Wf)rcl en 
acbtel' het artikel toegevoegcl de woorden: 

,,en eene bezolcliging als Ambtenaar van den 
bul'gerlijken stand , zoo bij claal'toe benoerncl 
en h em als zoodanig ecne bezolcliging toege
kencl is", 

9. Het tweecle lid van artikcl 79 wol'dt ge
Jczen al s volgt: 

In gemeenten van 20,000 zielcn en clan,· be
neclen zijn twee, in d ie van meer dan 20,000 
docb niet meer clan 100,000 zielen, naar goed
vinclen Yan den Raad, drie of Yiet·, in die van 
meel' clan 100,000 zielen, 1rnar goeclvinden van 
den Raad , vier, vijf of zes W ethouders. 

10. In al'tikel 95 wo,·dt tusschen het eel'ste 
en tweede lid een nieuw lid ingevo gel, 
luiclende: 

Ontslag, anders clan overcenkomstig cigen 
vel'zoek, is steeds met reclencn omklccd en 
behoeft cle gocclkeuring van Gcdepute rcle 
l:ltaten. .De artikelen l.96, 197, 198, 200, 201 
en 202 zijn ten deze van toepassing. 

11 . Artikel 96 wol'dt gelezen als volgt: 
Tot 8ecretaris is all cen benoembaar hij , die 

mannelijk N ecle rlander i , nict bij J'echtel'lijke 
uitspraak de beschikking of bet beheer over 
zijne goecleren heeft verloren, nocb nm de 
vel'kiesbaarheid ontzet is, en den ouderclom 
van drie en twintig jal'en vervuld h eeft. 

12. Het laatste lid van artik I 100 wordt 
gelezen als volgt: 

Hij wordt hiertoe nict toegelaten, clan na 
in clc vcl'gacle l'ing van den Raad , in handen 
van den voorzitter , gelijken eecl (verklaring 
en belofte) van zuirnl'ing te hebben afgelegcl, 
als in artikel 65, 2cle lid , voor den Bul'ge
meestel' is vool'geschreven, met di em ,er tande, 
clat in de plaats van ,,Bu1·gcmccster" worcle 
gelezen : .,8ecretaris". 

13. Aan a,·tikel 106 wol'dt cen twccdc lid 
toegevoegd, luidencle : 

Ontslag, and rs clan o,eJ'eenkomstig eigen 
vel'zoek, is steeds met reclenen omkleed e·n 
behoeft de goeclkeuring rnn Gecleputeerde 
Staten . De artikelen 196, 197, l.98, 200, 201 
en 202 zijn ten cleze van toepassin g. 

14. Het laat te li cl van artikel 108 wordt 
gelezen als volgt : 

Hij wol'dt hiertoe niet toegclaten , dan na 
in de vergaclering van den Raad , in handen 
van den vool'zitter, gelijken eecl (verklaring 
en belofte) van zuivering tc b ebben afgelegd, 
als in al'tikel 65, 2de lid , voor den Burge
meester is voorgesch l'even, met cl ien verstande, 
dat in de plaats van ,,Burgemcoster" worde 
gelezen: ,,Ontvanger". 

15. Artikel 149 wordt gelezen als volgt: 
In elke gemcente zijn twee, of, naar goed

vinden van den Raad, meer Ambtenaren ,·an 
den burgerlijken stand. 

Zij worden door den Raad benoemd, ge
schorst of ontslagen . 

Burgemeester en W ethouders dienen voor 
elke benoeming eene aanbeveling van zoo 
mogelijk twee personen in. 
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Ontslag, anders clan 01·e 1·ccnkomstig eigen 
verzoek, is steeds met reclenen omkleecl en 
behoeft de goedkeuring van Gecleputee rcle 
Staten. De artikelen 196, 197, 198, 200, 201 
en 202 «ijn ten clor.r· van toepuss ing. 

Tot .A.rnbtenaar van den burgerlijkcn stand 
is al!een hij benocmbaar, die mannelijk Neder
lanclcr is, niet bij rcehterlijke uitsprnak de 
besehikking of het beheer o,·cr zijne goederen 
heeft Yerloren, noch van de YCrkicsbaarheid 
ontzet is, en den oudcrdom van clrie en twintig 
jarcn verv u Id heeft. 

De betrekking van Ambtenaar ,·an den 
bur~erlijken stand is onvereenigbaar: 

1°. met de betrckkingen, ,·ermeld in art. 23, 
sub a-e en h- k ; 

:2<>. met elk ancler ambt als becloeld in art. 23, 
sub f en g, met clezc uitzoncleringen, dat een 
ambtenaar b ij de plaatselijke sccretarie , in eene 
gerneentc van niet meer clan 5000 zielen de 
Ontvanger, en in eenc gemeente van ni et meer 
clan 20,000 zielcn de Secrctaris, tevens Amb
tenaa,· van den burgcrlijken stand kan :djn; 

3°. ·net de betrekking van ambtenn:u van 
het Openbaar Mini terie. 

De tot Ambtenaar van den burgerlijken 
Htand benoemcl e houdt rnn rcehts11·ege op dit 
lP zijn, zooclra hij e n der voor de benoem
baarhcid ge teldc vcreischtcn verliest, of cene 
betrekking aain-aardt, clie met de zijne om·er
ecnigbaar i . 

A.lvornns zijne betrekking te aam·aarden 
lcgt de Ambtenaar van den burgerl ijken stand 
voor de arrond issements-rechtbank, tot wier 
ressort de gemeente behoort, den mwolgenden 
eecl (of belofte) af: 

Ik zwcer (beloot), dat ik de betrekking van 
Ambtenaar van den burgerlijken ·tancl in clc 
g meente . . . . . cerlijk en dijtig zal ver
vullcn, en dat ik de " -cttelijkc voorschriftcn, 
den burgerlijken stand betreffencle, met de 
mees te nauwgezetheid zal opvolgen. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig I", 
,,(Dat beloof ik !)". 

Hjj worclt hiertoc niet tocgelaten clan na, 
mcde voor becloelde arronclissements-rechtbank, 

,-gol ijken eecl (vcrklaring en belofte) van ,mive
ring to hebbcn afgelegd, als in art. 39 \"OOr 
de leden van den Raad is voorgesehreven, met 
cl ien ,·erstandc, dat in de plaats Yan ,,I id van 
den Raad", worclc gelezen ,,Ambtenaar van 
den burgcrlijken stand". 

De bezoldiging van .Ambtenaren rnn den 
llllrgerlijken stand worclt door Gedeputeerde 

Staten, nadat de Raad is gehoorcl, oncle r Onzc 
goedkeuring, gcregelcl . 

De gemeente Yerschaft aan de Ambtcnaren 
van den burgerlijken stand ecne voor zoovcel 
nooclig ,-e rwarmde en Yerlichtc localiteit n,or 
hunne ambtsverrichtingen, benm·en bureau
behoeften, en bezoldigt voor «ooYeel nooclig 
personeel om hen bij te staan. 

Dit personeel wordt, de Ambtenaren Yan 
den bu rgerlijken stand gehoorcl, door Burgc·
meester en ,vethouders benoemd en ontslagen. 
Het ont,·angt Yan den Ambtenaar \'an den 
burgerlijkcn stand, onder wiens leiding het 
arbeidt, zijne instrncti e en i aan hem of den 
Ambtenaar, die hem ,·errnngt, onmiclclellijk 
ondergescbikt. 

De verdeeling van de werkzaamheden tus
schen de verschillende Ambtenaren Yan den 
burgerl ijken stand worclt, die Ambterntren ge
hoord , op \"OOrdracht rnn Burgemee tcr en 
v\'ethouders, door den Raad geregeld. 

De Raad bepaalt tevens de uren, waarop 
elk bureau van den bmgerlijken tancl dage
lijks Yoor het publiek geopend zal zijn. Daarbij 
wordt voo ,· den Zonclag en de algemeen erkende 
Oh ristelijke feestdagen een afzonderl ijke rege
li ng getroffen, ten einde de werkzaamhedcn 
van de Ambtenaren Yan den burgerlijken 
stand op die dagen zooYeel mogelijk te bl'
perken. 

, ~an de besluiten van den Raad, in de twep 
voorgaande alinea's bedoeld, geschiedt onYer
wijld bpenbare kennisgeving, en wordt tege
lijkertijd rnededeeling gedaan aan den Officier 
van .J ustitie. 

16. Art. 205 sub g wordt gelezen als Yolgt : 
,,de kosten van den bnrgerlijken stand". 
17. D e:<c wet treedt in werking 1 April 1904. 

( Oi-e1·gc111gsbepali11g. ) 

18. De bij het in werking trnden rnn deze 
wet bevoegde Ambtenaren van den burger
Jijken stand blijYen tot het waarnemen Yan 
hunne betrekking als zoodanig beYOegd, totdat 
zij door andere ,·olgens dcze wet llijn Ycr
Yangen, doch uiterlijk tot 1 .Januari 100.3. 

Lasten en be\'elen, enz. 

GegeYen te 's Gra,·enhago, den l sten F e
brnari 1904. 

(get. ) WILH EL)[IN A. 

De l)fi nisfer ,·crn Bimienlandsche Zake11 , 
(get. ) K uYP tm. 

(Uitgeg. 13 Febr. Hie».) 
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:2 Febnwri 1904. 1-\'J:T, houdende rnststelling nrn het zesde boofdstuk der ~taatsbogrooting 
voor het clienstjaar 1904. S. 26. 

Bij deze wet wordt h et VIde hoofclstuk der begrooting rnn 8taatsuitgann Yoor het dienst-
jaar 190-1, betreffende het Departement van Marine, vastgcsteld zooals l1ierna Yerkort ,·olgt: 

1• Aim.: Kosten rnn beheer en administratie . . . . . . . .. / 3!l0,28!l.16• 
:2• Materiecl der zeemacht en rnn 's Rijks ma ritieme etablisscmcnten. ,, 6,931,5!1:2 .-
3• P ersonecl de r Z!Jemacht . . 4,88!1,468.45' 
4• L oodswczen, betonning, bcbakening en Yel'lichting. Hydrographie. ,, 2,014,067.25 
5• P ensioenen, onderstanden, wacbtgelden, enr. 2,340,860.50 
6• Onvoorziene uitgaven. . . 60,000.-

f 17,:246,267.37 

a Februari 1904. v\TET, tot rnststclling rnn het zevencle hoofclstuk B det· Staatsbcgl'Ooting 
voor het di enstjaar 1904. S. 27. 

Bij deze wet wot·dt het YIIde hoofdstuk B der begrooting rnn Staatsu itgm·cn rnor het 
dicnstjaar 1904, betreffende het De11artement mn Fi11ancien, rnstgesteld moals hierna ,·er
kort volgt: 

1• Aim.: Kosten van het Departement . f 329,257.50 
2° Kosten van de Grootboeken cler Nationale Schuld, Yan de rontebe-

taling en van het Agentschap van het Mini steric van F inan
cien to Amsterdam . 

3• K osten van 's Rijks schatki t . • . . . . . . . . . 
4• K osten van het Muntwer.en . . 

Kosten nrn administratie der directe belastingen, in voerrcchten 
en accijnzen, en van den waarborg en de belasting der gouden 
en zilve ren werken . 

Kosten van administratie van het r.egel, de registratio, de successie, 
de bypotheken en het kadaster, de vermogen belasti'ng, de 
Stnatsloterij , de dorneinen onder beheer van het Departernent 
van Financien , bet geldelijk beheer der groote wegen , vaarten 
en Yeren en cler visscherijen op de Scheide en Zeeu wscbc 
Stroomcn 

K osten der Eeredien ten. . 
Kosten van <len P ensioenraad, pensioenen, enr. 
Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, onderstanclen, 

84,337.30 
100,41 .50 
220,150.-

6,013,!138.-

2,1:25,16!-J.-
1,965,512.08' 
1)92,416. 75 

gratificatien en toelagen ,, 14,410,662.-
Onvoorr.iene uitgaven. 36,000.-

/ 26,577 ,871.33 

;{ F ebruari 1904. W ~;T, tot vaststell ing van het eljile hoofclstuk der 8taatsbegrooting YOor het 
dienstjaar 1904. . 28. 

Bij deze wet wordt het XIde h oofcl stuk der begrooting yan taatsuitgaven YOO!' het dienst
janr 1904, betreffcnde de onvooi·ziene uitgaven, rnstgesteld tot een bed rag van/ 50,000.- . 

:{ F ebruari 1904. v\Ti:T, tot vast telling der begrooting Yan nitga\'en ten behoe,,e van do rnl
tooiing van het vestingstelsel, dienst 1904. S. :29. 

vVrJ vVILHEL~UNA, ENZ . • .. doen to weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingeyoJge de wet rnn 3 December 1874 

(Staatsblacl n°. 193), houclende bepalingen omtrent het beheer der gelden bestemd tot rnl
tooiing van het vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van de uitgm·en voor dit onder
werp, voor den dicnst van 1904, bij de · wet behoo rt 'te worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat vVij , den Raad van State, enz. 
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.Art. 1. De begrooting van uitgaven ten beboeve Yan de voltooiing van bet vestingstelsel , 
aangewezen bij de wet van 18 .April 1874 (Staatsblacl n°. 64) , wordt voor den dienst van 1904 
vastgesteld als volgt: 

Art. 1. ,Taarwedden, toelagen en daggelden voot· tijdelijk in dienst zijnde civ ielc 
ingenieurs, opzichters en teekenaars, toelagen voor officieren en opzicbters der 
genie, reis- en verblijfkosten , bureel- en lokaalbehpeften, aankoop van instrnmenten, 
kaarten en verdere benoodigdheden . f 40,000.-

Ad. 2. Nieuwo werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te be
hooren; herstellen, veranderen en ve rbeteren van bestaande werken met den 
aankl eve daarvan, aankoop en onteigening van perceelen; kosten van exploten en 
pl'Ocessen; afkoop van recbten ; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en andere 
overeenkomsten; hct doen van grondbor ingen, waterpassingen , opmetingen, enz.; 
een en ander voor de navermelde werken ter verbetering van de Niemve Hol
/cmdsche Waterlinie: 

1°. verbeteren van immdatiemiddelen in de geheele linie; 
:2°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de ge

heelc linic. 

.'h-t. 3 . .A.ls voren Yoor de navermeldc werken ter verbetering van de Stellin,q 
ran den Helder : 

versch illende verbetoringen van ondcrgeschikt belang, aan werken in de ge- · 
heele stelling. 

At't. 4. .A.ls voren voor de na vermelde werken ter verbetering van de Stelling 
t·a,1 A1nsferda,n : 

1°. onteigening van gronden en uitvoering van voorbereidende werkzaambeden 
voor verscbillende werken in de stelling; 

:2°. maken van aarclwerken , zandophoogingen, metsel- en betonwerk , enz. voor 
verschillende lVerken in de stelling ; 

3°. maken van born rije gebouwen m et toebehoorcn in verschillende werken · 
in de stelling; 

4°. maken van pantseringen voor verschillende werken in de stelling ; 
5°. ophoogen en maken van wegen en inundatiekaden en maken van bruggen 

en steigers ; 
6°. inrichten en verbeteren van innndatiemicldelen ; 
7°. maken van loodsen, mun itie- en buskrnitmagazijnen; 
8°. aanleg van beplantingen ; 
9°. verschillencle verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de ge· 

heele stelling; 
10°. onteigening van gronden en verdere werken ten behoeYe van de drinkwater

voorziening ; 
11°. onteigening van gronden en verdere werken ten behoeve van h et inrichten 

van groepdepots en sectorparken. 

:24,500.-

19,500.-

., 1,005,000.-
A,·t. 5. A ls vore voor de navermelclc werken te r verbetering van de Stelli11g 

nm 't Hollaiulsch Diep en het Volkerak: 
verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in do positien 

van Willemstad en Ooltgensplaat. 

A,·t. 6. .A.ls voren voor de navermelde werken ter vcrbetering van cl e Stelling 
van de Monden der 1'\!laas en van het H~ringvliet: 

verschill ende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de stelling. 

A..t. 7. Materieel der genie voor bet in staat van verdediging brengen der 
werken in verscb illende stellingen . 

A,·t. 8. Doen va11 voorzieningen , opmetingen, waterpassingen, grondboringen enz. 
in de verschillende linien en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 

500.-

500.-

32,000.-
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1874 (Staatsblad n•. 64), werken tot voltooiing van het vesting telsel aangelegd 
of verbeterd moeten worden en voor welke in de YOorgaande artikels geene 
gelden llijn uitgetrokken . f 

Art. 9. OnvoorY.iene uitgaven 

57 

2,000.-
50,000.-

Totaal . f 1,174,000.-

2 . Tot dekking der uitgaven, begrepcn in de bij artikel 1 dellet wet vastgcstcldc begrooting, 
wordt aangewezen : 

a. de som van een millioen eenhondenl vijf en veertig diiizend gulde11, bes hik baar gesteld hij 
het Vlllste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor hot dicnstjaar 1904; 

b. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontnng en uitgaaf wegens de begrooting 
ten behocve van de voltooiing van het vesting telsel voor den dienst van 1903; 

c. de toevallige baten , welke gednrende het jaat· 1904 uit den aanleg der vestingwrrken 
kunnen voortvloeien. 

3 . vVanneer bet hedrag uitgetrokken bij e n der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 1 
dozer wet ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming n,n het. voorschrift van 
hot twcede lid van artikel 24 der wet van den 5den October 1841 (Staatsb/ad n•. 40), door 
oyerschrijving uit artikel 9 van betzelfde artikel 1 worden aangevuld. 

4 . Op artikel 9 van -artikel 1 dezcr wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1904 be
hoorende uitgaven, de voltooiing van bet vestingstelsel betreffende, die bare omschrijving niot 
,·inden in ecn de,· andere artikelen van genoemd artikel en moeten dienen ter voorziening in 
hchocften, die in den loop van dat dienstjaar onvenvacht opkornen. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afaonderlijk , in de rekening gebracht en omschrcrnn . 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3den Februari 1904. 

(get.) WILHELMI A. 
De Minister van Staat, .Minister van Oorlog, (get. ) ,T. W. BEKGAN~n.-~. 

(Uitgeg . 18 Febr. 1904.) 

H Februari 1904. WET, tot vaststelling van het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting Yoor 
het dien tjaar 1904. S. 30. 

Bij cleze wet wordt het VIIIste hoofdstuk der begrooting van Staatsu itgaven Y0Or het 
dienstjaar 1904, betreffend e het.,JJepm·tement 'van Oorlog, vastgesteld zooals hicrna vcrkort Yolgt: 

1• A~·D.: Kosten van het Depiirtement. f 202,605.-
2• Bezolcliging van het personeel der Staven van het leger. 212,480.-
:i• Bezoldiging van het personeel der militaire administratie 258,175.-
4• ]3ezoldiging van het personeel der ver ebillencle wapens en der 

landweer . 
Kosten van voeding van onderofficieren en soldaten 
Kosten van kiceding en uitrusting van onderofficieren en soldaten, 

van ledergoed en paardetuig en van onderhoucl van wapenen 
K osten van huisvesting, stalling, nachtligging en reiniging. 
Aanschaffing, voeding en verzorging van paarden 
Studien, onderwijs en oefen ingcn 
Administrntiekosten 
Verschillende uitgaven bij de stav-en en di ensten en de wapen-

korpsen . . 
Gerrneskundige dienst . 
lnl'icbtingen Yan onderwijs . 
Centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting en mili 

taire verplegingsinrichtingen ; aanschaffing en onderh oud van 
kampementsgoederen en velduitrusting 

Artillerie-inrichtingen, )lagazijnen cler Artillerie, artillerie-mate
rieel bij de korpsen en inrichtingen van het leger en practische 
oefeningen en proeven hij het Wapen cler Artillerie 

)lilitaire verkenningen en Topograph ische Inrichting . 

6,182,775.-
3,043,332.-

2,743,380.-
725,319.-

1,563,852.-
478,130.-
115,610. -

474,549.-
871,759.-
382,043.-

368,076.-

1,985,000.-
73,840.-
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17• A~'D.: Dienst der Genie f 
18• Kosten van verplaats ing van p~rsonen en goedel'on. 

,81,290.-
178,300. -
78,470.-k ubsidien, gratificatien en , erclere uitga,en Yan bij;r,onderen aal'cl. ., 

Nonacti,-iteits-traktementen, pensioenen, onderstanden, lijfrenten , 
toelagen en wacbtgelden 

Wapeu der ~Iarechaussee 
Om-oor7,iene uitga,·en . 
13uitengewone ui tga,·en . 
Yoltooiing rnn het Yestingstelscl. 

3 .b'ebn,ari .1904. 1YI:T, tot aam·ulling en ver
hooging rnn het achtste hoofdstuk der 
Rtaatsbegrooting voor het clienstjaar 1903. 
:-l, 31. 

Bij deze wet wol'dt na tom·oeging ,an en 
nieuw artikel en , erbooging van eenige arti
kelen het totaal der 3de Afd. ,an dit hoofd
stuk i:erlwogcl met f 900.-; dat der 4de Afd. 
met f 122,720.-; dat der lOde Afd. met 
f 50,800.- on het eindcijfer met f 174,420.- . 

3 F ebrua,·i 1904. BESLUIT, houdende beslis-
sing, dat hot bij Ul't. 22, en in hooger 
beroep bij art. 24 cler wet rnn 10 NoYem
bel' 1900 (Staatsblad n•. 176) toegekend 
vernietigingsrecht niet kan word en toege• 
past op grond clat een besluit van een 
waterscbapsbestuur niet is in het huis
houdelijk belang van het waterschap zelf, 
noch op dezen grond dat daarmede hot 
algemeen belang niet gcnoeg;,mam is be
bevorderd. 

WIJ 'NILHELlllNA, E:XZ. 

Beschikkende op h et beroep, ingestelcl door 
het bestuur van den poldet· .,het J{oegras", 
tcgen het besluit rnn Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland d.d. 9 September 1903, 
n•. 12, waarbij afwijzencl is beschikt op het 
verzoek van genoemd bestuur, 0111 vernietiging 
van een besluit van stemgerechtigde ingelanden 
van bedoelden polder d.d. 23 )Iei 1903, om 
eenigc onder de gemeente Callantsoog gelegen 
wegen niet in beheer en onderhond van den 
polcle r· te nemen; 

Den Haacl van State , afcleeling voo r· de e
schillen van bestunr, gehoord , advies van 
15 December 1903, n°. 277; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Water:itaat, Handel en .r ij,·erheid rnn 30 Janu• 
ari 1904, n°. 200 , afd. ·w.; 

Overwegende, dat boven becloeld polderbe
stuu r evenvcrmelcle Yernietiging aan Gedepu
teercle 'taten van Noorcl-Holland heeft Yernocht, 
op groncl dat Yoorzegd be luit van stemgerech
tigcle i ngelanden 7,011 strijden met het belang 

2,863,750.-· 
53,145.-
50,000.-

1,183,140.-
1,145,000.-

f 26,814,0:20.-

rnn den polder en met het algemeen belang 
(art. 22 der 1'"et rnn 10 November 1900, Staats
blad n°. 1 i6) ; 

dat Gedeputeercle t\taten bij hun aan hoofcle 
dezes genoemcl be luit den aclressant hebbon 
te kennen gege,·en, dat voor inwilliging van 
zijn verzoek geen termen bestonden; 

dat het be tuur van den polder .,Het Koeqras" 
rnn dit besluit rnn Geclepnteerde Staten bij 
Ons in beroep is gekomen, claarbij verzoeken
de, dat besluit te rnrnietigen, zoomecle het 
besluit Yan stemgerechtigde ingelanden cl.d . 
23 Mei 1903; 

OYerwegende, dat volgens de artt. 22 en 24 
der aangehaalcle wet , de claargenoemde be
sl u iten van het be. tuur van een waterschap 
door Gedeputecrde Staten en in hooger beroop 
door Ons knnnen worden vernietigd, doch niet 
anders clan voor zoornr 7,ij in strijd ;r,ijn met 
een wet, of wettelijke verordening, of met het. 
algemeeo belang , bet provinciaal belang of 
met dat van eenige anclere der in art. 22 ge
noemde ins tell ingen ; 

dat daaruit blijkt - golijk reeds bij het 
ontwerpen der wet, duidelijk op den , oorgrond 
werd gesteld - dat bet vemietigingsrecht ten 
opzichte van die besluiten niet kan worden 
toegepast op groncl mu een beter inzicht om
trent huishouclelijke belange11 aan ingelanden 
en bestuur toe,·ertrouwd ; 

dat alzoo in dezen buiten beschonwing kan 
blijven de vraag, of door het bestreden be lui t 
de belangen Yan het waterscbap al clan niet 
behoorlijk zijn behartigcl ; 

dat evenmin strijd met bet algemeen b_elang 
- ware die aanwezig - tot de gevraagcle 
vemietig ing kan voeren ; 

dat_ toch door het aangeYallen besluit , om 
eenige wegen niet in beheer of onclerhoud 
van het waterschap o,-er te nemen aan het 
algemeen belnng geen d irecte schade is toege
bracht terwijl de n-aag of het algemeen belang 
door bet afwijzende besluit voldoende is bc
hartigd, niet behoeft te worclen beantwoord , 
omclat de genoemde wetshepaling wel waakt 



4 J<' "E B Lt U A ltl J 9 ()4. . 59 

tegen schade, aan het algemeen be1ang toe te 
brengen door besluiten van waterschapsbe
sturen , maar daardoor geenszins aan die be
~turen de verpliehting wordt opgelegd ook 
het algerneen belang te bevorderen, waar bun 
dit niet bijzonder is opgedragen ; 

dat in ea u van eene dergelijke opdraeht 
n iet h lijkt: 

dat alzoo Gedeputeerde Staten tc,·echt de 
gevraagde vernietiging van der ingelanden 
besluit hebben geweigerd ; 

Gei<ien de wet van 10 o,ember 1900 , 
(Staatsblad n°. 176) : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het ingesteld beroep ongegrond te Yerklaren 
Om1e Mini ster van Watcrstaat , Handel en 

Nijverheid is belast enz. cw·. "· B. A .) 

4 Febriwri 1904. BESLUIT , houdende bepa-
1 in gen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zout, benoodigd voor fabrieken van 
kunstwol n YOO !' fabrieken van reukwarcn . 
s. 32. 

WI.J 'WILHELMINA , .ENZ. 

Op de voordracht rnn Onzen :Mini ster van 

1 

Financien van den 16den J anuari 1904, n°. 86, 
InYOC rrech ten en Accijnzen ; 

G1:zi en artikel 74 , letter c, der ,rnt ,an 
27 Heptember 1892 {Staatsblad n•. 227), hou
dende bepalingen omtrent den accijns op het 
zout ; 

Den Raad rnn State gehoo1·d (ach·ics van 
26 .fanuari 1904, n•. 19) ; 

Gelet op het nader rapport Yan Onzen ,oor
noemden Min ister Yan 1 Februari 1904, n°. 25, 
In,oerrechten en Accijnzen; 

H ebben besloten en besluiten: 
Yrijdom , an den accijns toe te kennen ,·oor 

het zout , benoodigd voor fabrieken ,an kunst
wol en voor fabrieken van reukwaren, en imlks 
op den voet van de bcpalingen , ,a tgestcld 
bij het Koninklijk besluit rnn 19 Augustus 1898 
(Staatsblad n°. 202). 

Onzc :;\finister van Financien is bclast met 
de uitrnering rnn dit besluit , hetwelk in hot 
Staatsblad ,ml worden geplaatst en waan ·an 
afschrift ✓.al worden gezondon aan den Raad 
van State. 

's Gm Yen hage, den 4den Februari 1904. 

(.qet. ) WILH EL)U N A . 

De llfinister van Financien, 
(get.) H ART,: Y. T}:CKLENBL'"RG. 

( Uitgeg. 17 F ebr . 1904.) 

4 F ebmai·i 1904. W .8T, tot vaststelling rnn bet negentle hoofd stuk dor i:ltaatsbegrooting ,·oor 
het dienstjaar 1904. S. 33. 

Bij de7.e wet wordt het IXde hoofdstLLk der begrooting rnn StaatsuitgaYen rnor het dienst
jaar 1904, betreffend e het Depa,·tenient Nin 1-Vat,wstaat , Handel en Nij-t'e1 ·heid , vastgesteld zooal s 
het h ierria verkort volgt: 

1• Aim.: Kosten van het Departement. Art. 1-6 . . . f 212,81:2.oO 
2• W aterstaat. 

A. Algenieene zaken. 

Art. 6. Kosten van commi ssien, met inbegrip van het clrnkken Yan Yerslagen 
en reiskosten 

A,·t. 7. Exploten en procesko ten. 
8. Druk- en bindwerk, alsmecle aclvertentien . 
9. Telegrapbisohe berichten . 

,, 10. Opnemingen, peilingen, proefnemingen en verdere uitga,-en, betrek
king hebbencle op de voorbereiding ,an werken ; aankoop, herstel en berg ing 
,-an instrumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . • I • 

A,·t. 11. Herstel , •an in onderhoud zijnde werken , Yan winte r- ~n tormschade. ,, 

.B. Wate,·staat. 

6,000.-
1,000. 

:25,000.-
7,000. -

3,000.-
60,000.-

A,·t. 12. .faanvedden van het korps ingen ieu1·s . 186,600.-
13. Jaarwedden en toelagen van het korps op7.ichter ·, al smede jaar-

wedden en toelagen no de adjunct-opzichters . . . ,, 2:26,060.-
Art. 14. Reis-, bureel- en verplalltsingskosten ; yergoeding voor het Yer

richten van veldwerk en ,oor het gebruik Yan rijwielen ten behoeve van 's Rijks 
dienst ; aankoop van boeken en kaarten ten behoe, e yan bet korps ingenieurs en 
opzichte rs en het ,·ercl er per oneel van den waterstaat, rno,· zoo,eel niet in ccn 
der volgende artikelen begrepen, alsrnede van don inspoctcur , oor de Rijnrnart. ,, 109,450.-
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Art. 15. 13ezoldiging n toelagen van het per oneel in de bureelcn der amb-
tenaren van den wate rstaat . .f 113,660.-

A•·t. 16. Bezoldig ing enz. voor havenme,:,sters en de overige waterstaats-
heambten ., 487,326.-

At·t. 17. Bezoldiging enz. voor de arbeiders bij de wegen, riYieren, kanalen, 
haYcn- en ,1eewerken en½. . ., :!"24,200.-

Art. 18. ]3ezoldiging van het -personeel en den conciei·ge voor den algemeenen 
dienst van den waterstaat. 30,800.-

A,·t. 19. Waarneming van winddruk en waterhoogten enz. met inbegrip van 
rnaterieel . 

Art. 20. Waterstaatskaart. 
21. Rivierkaarten . . 
22. Onderzoek naar den waterstaatkundigen toestand des lands. 
23. Onderhoud enz. der verkemnerken van het herziene Am terdamscbe 

peil en van de nauwkeurigbeidswaterpassing. 

20,000.-
2,000. -

12,000.-
7,000. -

Art. 24. Buitengewone correspondentie em,. bij ij sgang en hoog opperwater. ., 
250.-

5,000.-
25. LJsoprniming . 
26. Belooning van den inspecteur voor de Hijnvaart. 
27. Toelage aan den ontvanger der directe belastingen enz. te L obith 

voor de samenstelling det· stati stieke gegevens voor de Rijnvaart . 
Art. 28. ]3elooning der commissien van deskundigen voor de Hijnvaart te 

Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht . 
Ar t. 29. Verbetering der rivieren de Rijn en de Lek 

30. Verbetering van de rivier de v\Taal. 
31. Verbetering van de ri vier de I.Jssel 
32. Verbetering van de riv ier de Menvede en van de Kill en 
33. Verbetering van de Dordtscbe W aterwegen . 
34. Verbetering enz. van het Hollandsch Diep en het Haringvliet 
35. Verbetering enz. van de rivier cle Maas in Limbnrg, N oordbrabant 

e□ Gelderland . 
A.,·t. 36. Verlegge□ van de uitmonding der ri vier de :llaa , ingeYolge cle wet 

van 26 J anuari 1883 (Staatsblad n•. 4) . 
A•·t. 37- 40. Bezoldig ing , bureel- en lokaalbehoeften , reiskosten, alsmede 

kosten van de werkzaamheden voor het uitbakenen, waterpassen , enz. ten be
hoeve van het werk genoemd sub art. 36. 

Art. 41. O□derhoud enz. van de werken voor het vorleggen van de :i\raas
monding en der werken en vaargeul op de Donge . 

Art. 42. Onderhoud van de kribben in de Din tel bij Di nteloord . 
43. Onderhoud enz. van den waterweg v~n Rotterdam naar zee, langs 

de ieuwe l\Iaa , het Scheur en aan den Hoek van H olland ; Yerbetering van 
de Nieuwe Maas beneden cle Oostpunt van Rozenbmg. . 

Art. 44. Onderhoud enz. van de werken van den H olland schen .LJ ssel , met 
de ve rdieping van de rivier beneden Gouda. 

A.rt. 45. Onderhoud van de L ingewerken . 
46. Onderhoud enz. van bet Zwarte W ater 
47. Onderhoud enz. van het Zwolsche Diep . 
48. Onderhoud enz. van de Vecht in Overijssel 
49. Onderhoud enz. aan de Binnen- en Buiten-A a in Groningen 
50. Onderboud enz. van de drie overlaten in den W aaldijk boven Dalem 

en in het Wijdschild , van de g roote inundatie- of bulpsluis in den W aaldijk 
te Dalem, do sluizen , heulen en duikers te Gorinch em. 

Art. 51. Onderhoud em1. van de duiker luis in c1en Krommen Rijn te Wijk 
b ij Duurstede . 

A.rt. 52. Onderhoud ern,. van de peilscbalen te Elburg, Nijkerk en Durger
clam. 

Ar t . 53. Onderhoud , herstel en verbetering n rn de zee- en oeverwerken, helm
en stroobeplantingen ; onc1 erhoud, verbetering en ve rnieuwing van peilschalen ; 

15,000.-
1,000.-

1,500.-

6,000.-
309,300.-
321,500.-

77,200.-
91 ,000.-
74,000.
, 2,000.-

227 ,800.-

., 567,450.-

28,800.-

126,500.-
1,000.-

617,400.-

26,100.-
2,500.-
4,500.-

24,000.-
300,000.-

1,800.-

8,000.-

190.-

600.-
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havens te H clle,·ootslui s en Goedercede; en daarmeclc in verband staande uit-
ga,·en in Zuidhol land f 35,000.-

A.-t. 54. I dem in oordholland ; alsmede van de ha,cns te Ylieland, Urk 
en Marken . 

Art. 55. Y ool':r. iening in de Yerdediging ,an de .r OO!'dzeekust in de provincie 
Noordholland , tusschen de H elde,· che en H onclsbosschc :r.eewel'ingen, ing0\·olge 
do wet Yan 15 .Juli 1898 (Staatsblad n°. 187) . · 

A,·t. 56. Oncle,.h oud, herstcl en verbetering van de zee- en ocverwel'ken, helm
en strooheplantingen ; onderhoucl , Yerbetering en vern ieu wing van pc il schalen 
in Zeeland , alsmedc van de haven s to Y eern, '{liss ingen en de binnenreede 
van l3rouwersha,en . 

A,·t. 57. Idem in Friesland 
58. I dem in OYerijssel 
51). Idem in Gron ingen . 
60. Y erbetering van de t:, lenk, zijnde het bu itend ijksch Yaan vater tus

·c:hen Zoutkamp en het Dokkurnerdiep. 
Art. 61. Bijdrnge in het tekol't cler uitgaven vool' zeewering en ocv~1-Yoor

:r. iening van de calamiteuse polders in de provincie Zeeland , ingevolge de wet 
van 19 .Juli 1870 (Staatsblad n°. 119). 

Art. 62. 'v\Tegruimen en bergen van wrakken en hunnc ladingen . 
63. Onderh oud, herstel en verhetering van de havens en hare toegangen, 

daaronde,: begrepen de ri , ierwerken bij de lia, ens te 2\foerdijk en vVillemstad; 
onclel'houd , hel'stel en vernieuwing Yan peilschal en en claal'mede in ve rbnnd 
staand'tl uitgaven in oordbrabant 

A,·t. 64. Aanleg van eene bu itenhm·en tot toegang nam· eene door de gemeente 
' · Gravenhage aan te leggen v isschershaven te t:,chevcningen, ingcvolge de wet 
rnn 24 ,Juli 1899 (Staatsblad n°. 194). 

A?"t. 65. Onclerhoud, he rstcl en verbete ring van de havens en bare toegan
gen, daa!'onder begrepen het Kmbbe,·sgat; onderh oud herstel en ve rnieuwing 
rnn peilschalen1 en daarmede in verband staande uitgaven in Noordholland. . ,, 

Art. 66. I dem in Zeeland , claaronclN begrepen de aanleg- en losplaats bij de 
I sabcllasluis en het posthaventje tc G·orishoek . 

A?"t. 67. I dem in FrieslaJld 
68. I dem in Overijssel . 
6!:J. Idem in Groningen. 
70. Onderhoud enz. van bet )'lerwedekanaal en het Zeclerikkanaal 
71. Onderhoud em:. van de Zuid-Willemsvaart. 
72. .Aanleg, onderhoud en bedien ing rnn telegraphische ,·e t·bindingen, 

mcubilair en , erder materieel . 
Art. 73. Onderhoud enz. van de gekanaliscerde Dieze . 

74. Ondcrhoud enz. Yan het kanaal van Apelcloorn naar den l.Jssel . 
75. Ondel'houcl en:r.. rnn het kana,1! door Voorne . 
76. Onclerhoud en:r.. van slui :r.en en bruggen op den waterweg van 

Amsterdam naar R otterdam . 
A,·t. 77. Onderhoucl en:r.. van h t roordhollandsch kanaal . 

78. Ondcrhoucl en:r.. van het kanaal van Amsterdam naar de Noordzee. ,, 
79. V erbetering ,·an hot roo rd:r.eekanaal, ingevolge de wet van 24 .Juli 

1899 (Staatsblad n°. 195) 
A?"t. 80. Onclerhoucl crn, . van de vis chershaven te l.Jmuiden . 

81. Ond crh oud en:r.. van het het Tienhoven che kanaal. . 
8:l. Onclerhoud env. . van de vaart tusschen Amsterdam en Yreeswijk 
83. Onclcrh oud env.. van bet jaagpacl Jang h et paarn 
84. Onderhoud cn:r.. van het kanaal van Terneu:r.en . 

255,000.-

50,000.-· 

74,500.-
25,000.-
2)l,000.-
6,600.-

15Q,000.-
30,000.-

14,000.-

110,000.-

82,100.-

21,ilOO. -
35,000.-
3,500.-

310,000.-
316,000.-
132,600.-

:l ,542. -
18,000.-
18,000.-
30,000.-

6,000.-
131,000.-
5:l0,000.-

750,000.-
360,000.-

600.-
11,500.-

600.-
42,000.-

85. , erbetc ring van hot kanaal van Gent naar Ter u:r.en , ingevolge 
ovcreenkomst met Belg ie van 29 .Juni 1895 . 

A,·t. 86. Onderhoud en:r.. van het kanaal van Sluis naar Br gge 
7. Onclerhoud en:r.. van het kanaal door Zuid-Be,·elancl . 

., 3,000,000.-
450.-

98,000.-
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Art. 88. 
89. 

Onclerhoud en½. van het kanaal door vValcheren. 
Onclerhoud enz. van de kanalen van D okkum naa,· Gerben-Alles-

verlaat en Kollum, de Kiestrazijl, de Burgwerderbrug en cle brug in cle L eegte, 
bet oostelijk kanaalboord -an de l\Iunnikezijlsterrijt, bet Wijd der Linde. 

Art. 90. Onderhoud en working van cle stoomwerktuigen van het Noord
Willemskanaal . 

Art. 91. Onde,·houcl en½. van ·het kanaal het Meppelerdiep . 
92. Onderhoucl enz. van cle Willemsvaart in Overijssel. 
93. Onderhoud enz. van het V eenhui zerkan aal . 
94. Onclerhoud enz. van cle Drentsche Hoofd- en Beilervaart 
95. Onderhoucl enz: van het Noorclerkanaal of cle Noorclervaa,-t in Lim

burg en bet zijkanaal naar cle Maas in cle richting tusscben N eer en K essel 
A,·t. 96. Onderhoucl enz. van het Geldernsche Nierskanaal . 

97- 107. Onderhoud , herstel en verbetering van wegen en bruggen en 
daarbij behoorende werken, beplantingen, benevens claarmede in verbancl staancle 
u itgaven in de verschillende provincien 

Art. 108. Onderhoucl enz. van veren en schipbruggen . 
109. 8ubsidien voor onderwerpen, waarvoor reeds bij de laatstvoor'gaandc 

begrooting bijd1·agen zijn toegestaan . 
·Art. 110. Bijdrage aan de gemeente Vlagtwedde in de kosten van het ver

harden van den weg van Vlagtwedde naar Ter Apel . 
Art. 111. Bijdrage aan de gemeente Nijeveen in cle kosten van aan leg van 

een klinkerweg door den Nijeveenschen en K olderveenschen Bovenboer en op 
de 8cbuurmansteeg . 

A rt. 112. Bijclrage aa11 bet waterschap W esterwolde in de kosten der werken 
tot kanal isatie van W esterwolde . 

Art. 113. Hijclrage aan de provincie Noordbrabant in de kosten van aanleg 
van een keiweg aanvangende aan den provincialen weg te Chaam en loopende 
over het geh ucht Grazen, gemeente Ginneken, naar de Belgi sche g rens in de 
r ichting van :\[eerie . 

Art. 114. Bijdrage aan cle gemeente Borculo in de kosten van vernieuwing 
cler Scholtenbrug . 

Art. 115. N ieuwe subsidien 

C. L andsgebotttcen. 

Art. 116. Jaarweclden van de beicle Rijksbonwmeesters, alsmede jaarwedclen 
en toelagen van het verder vaste personeel, belast met hct toezicht op de lands-
gebouwen en op de bij cle Departementen Yan Waterstaat, H andel en Nijver
heid en van Financien in gebruik zijncle gebouwen . 

Art. 117. Toelagen van het Yaste personeel voor het honden van toezicht 
bij cle uit\"oering van bouwwerken 

Art. 118. Reis-, bureel- en verplaatsingskosten van het personeel der lands-

f 

,, 

104,000.-

15,000.-

13,000.-
18,200.-
9,500.-

11 ,500.-
114,400.-

5,000.-
550.-

713,900.-
79,960.-

222,919.21 

53,803.-

1· ,000.-

100,000.-

22,210.-

2,500.-
2,000.-

38,800.-

2,000.-

gebouwen . 12,000.-
Art. 119. Bezoldiging en toelagen van de vaste werklieclen bij de landsge-

bouwen . 8,000.-
Art. 120. Onclerhoucl, lasten, he rstel en verbetering van de landsgebouwen 

en terreinen te 's Gravenhage . 69,000.-
Art. 121. Branclweer en branclweertelegraaf ; cluiowater voor de fontein op 

het Binnenhof; vcrl ichting van het Binnenhof . 2,750.-
Art. _122. Huur, inrichting, onclerhoud en bewaking van lokalen t ijclelijk in 

gebruik. 29,000.-
h ·t. 123. Voortzetting van het onderzoek en de herstelling van de Grafelijke 

zalen op bet Binnenhof te 's Gravenhage benevens de kosten van het mobilair. ,, 145,000.
Art. 124. U itbreicling en betere beveil iging tegen brandgevaar van gebouwen, 

behoorencle tot het D epartement van Oorlog te 's Gravenbage . 35,000.-

/ 12,935,270.21 
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3° Ab'D.: Spoorwegen. 
A,·t. 125. Kosten van commissien met inbegrip van het drukken van 

verslagen . f 
A,·t. 126. Exploten en proces-kosten 

127. Druk- en bindwerk, alsmede advertentien 
128. J aarwedden van den Raad en het verder person eel voo t· het toe

v-icht op de spoonvegaiensten en schrijfloonen . 
.·h·t. 129. Reis- en verplaats ingskosten voot· het toezicht op de spoorweg

diensten. 
Art. 130. Materieel en arbeidsloon voor het toezicht op de spoorwegdiensten. ,, 

131. .faarwcdden van den Rijkscommissaris en van den adj unct-Rijks
commissaris bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij 
de Hollandsche LJ zeren Spoorwegmaatschappij . 

A.rt. 132. Bureel- en reiskosten van de hierbo,·en genoemde ambtenaren 
133. .Jaarwedde v,in den Rijkscomn1issaris voor spoon,·egen met be· 

pcrkte sneldheid 
A.,·t. 134. .Bureel- en reiskosten van den hierboven genoemden ambtenaat· . ,, 

135. Bijdrage aan de internationale commissi·e voor spoorwegcongressen ,, 
136. ]3ijdrage in de kosten van het internationaal bureel voor spoorweg

vcrvoer te Bem . 
A,·t. 137. Brug over den I.Jssel bij W estervoort 

138. Uitbreiding van het station en van het hoofdgebouw op het 
station Hengelo. 

A.rt. 139. Vernieuwing van de westelijke viaduct te Amsterdam . 
140. Station van den t>taatsspoorweg van Amersfoort naar Nijmegen, 

te Amersfoort . 
Art. 141. Uitgaven, voortvloeiende nit artikel 10, sub 1°., 2°., 3°. en 5°., 

der overeenkomsten van 21 Januari 1890, bekrnchtigd bij de wet van 22 .Juli 
1890 (Staatsblad n°. 134) . 

A . .-t. 142. U itgaven, voortvloeiende nit art. 20, al. 7, der overeenkomsten 
van 21 ,T anuari 1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) ,, 

Art. 143. UitgaYen, voortYloeiende uit de toepassing van art. 15 dei· wet 
van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) . 

A.rt. 144. Bijdragen in de kosten van aanleg, ondel'l10ud of vcrbetering van 
wegen, lrnden, bruggen en anclere werken, in vel'bancl met de Staatsspool'wegen . ,, 

Art. 145. Renten over bet jaar 1904 aan Belgie uit te keel'en, van de kosten 
van werken tot uitbreiding van het station Esschen , ingevolge t·egeling met 
de Belgische Regeering getroffen, tot uitvoel'ing van art. 17 der , voor zooveel 
noodig, bij de wet van 22 Apl'il 1880 (Staatsblad n°. 63) bekrachtigde overeen· 
komst van 31 October 1879 . 

rl r t. 146. Uitkeering aan Belgie voor de exploitatie der gedeelten van clcn 
spoorweg van Tilburg naar Turnhout, gelegen op door Nederlandsch grond
gebied ingesloten, tot Belgisch gl'om:lgebied behoorende perceelen, vastgesteld 
in art. VII, 2de lid , van de bij de wet van 2 April 1898 (Staatsblacl n°. 81) 
goedgekeurde overeenkornst met Belgie van 23 April 1897. 

Art. 147. Kosten van h et in Yoldocnden staat van ondel'houd brengen der 
krnchtens de wet van 2 April 1898 (Staatsblall n°. 81) van Belgie overgenomen 
Neclerlandsche gedeelten der spoorweglijnen van Tilbul'g naar Turnhout ; van 
Antwerpen naar de Pruissische grens in de ri chting van Gladbach; van 
Hasselt naar Maastricht; van Maastricht naar A.ken en van l\-laastricht naar Luik, 
ingevolge ill't. 8 del' bij de wet van 22 .Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) bekrach
tigde ovcreenkomst met de.Maatschappij tot .Exploitatie van 8taatsspoorwegen. ,, 

A,·t. 148. Rentelooze voorschotten, bij de wet uit 'sRijks schatkist beschik
baar ge teld, voor den aanleg van spoorwegen, bedoeld bij de wet van 9 .Juli 
1900 (Staatsblacl n°. 118) 

Art. 149. Stortingen op door den Staat genomen aandeelen in het maat
sehappclijk kapitaal der N oorclooster-locaalspool'wegrnaatschappij . 

63 

3,500.-
1,000.-
2,000.-

136,800.-

19,700.-
18,100.-

3,000.-
300.-

2,500.-
600.-
250.-

800.-
113,000.-

13,000.-
30,000.-

20,000.-

40,000.-

20,000.-

25,000. -

20,000.-

10,000.-

965.-

14,000.-

1,100,000.-

1,200,000.-
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Art. 150. Aanleg en onderhoud rnn ecne haYen te Numansdorp met daarto~ 
behoorende ui tgayen , in verband met den stoomtramweg Zuid-Beije rland-
Rotterdam . f 10,000.-

..-l rt. 151. Aanlcg en onderhoud van haYens aan het Zijpe, met daa rtoe 
bchoorende uitgavcn , in ,·erband met de stoorntramwegen ,·an Zijpe naar 
HrouwcrsbaYen en van Willempolder naar Steenbergen. . 

A..t. 15:l. W erken, in verband met den aanleg Yan stoomtramwegcn, inge· 
volge de wetten Yan :.!3 Mei 1899 (Staatsb/ad n•. 140) en rnn :l4 ,Tuni 1901 
( ' taa tsblad n°. 179). 

-1•· Al•'J) , : 
A . 
.B. 

H andel en N ijverh oid. 
Kon inklijk Nedel'landsch ::\'feteorologisch Instituut. Art. 153- 165. 
Zeev isscherijen. Art. 166- 163 

C. Rijksin st ituut voor bet onderzoek dcr "ee. Art. 164- 166 
D . lJkwezen. Art. 167- 169 . 
. E. 
F. 
G. 
H. 

)fijnwezen. Art. l ,0- 178 . 
Scheepvaart. ,frt. 179- 189 
Htoomwe>\en. Art. 190-19:l 
Hinderwet. A,·t. 193 . 

l. Yerschillende uitgaYen. Art. 194- 200 

5•· AJ.'JJ.: Landbouw. 

rn.ooo.-

050,000.-

f 3,1 ,3,515.-

f 6:l,9,5.-
40,860.
:.!3,850.-

11:l,850.-
844,300.
:.!50,050.-

73,600. 
:l,500.-

20,:l, 5.-

f 1,433,260.-

A,·t. :.!01. ,Taan vcdde van den inspeeteur Yan den landboll\,. . f 8,500.-

1,100.-
20:l . Reis-, Yerblijf- en bureelkosten ,·an den inspecteur van den 

lanclbouw . 
• -h-t. :.!03. .Jaarwedcle rnn den inspeetem van het middelbaar onderwijs, be

last met het toe>\icht op de landbouwscholen 
.-1.l't. :.!OJ. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspeeteur van bet micldcl

baar onderwijs , belast met het toezicht op de lanclbouwscholen . 
Art. :.!05. .'Jaarwedden , toelagen en belooningen der leeraren , beambten en 

bcdienden bij de Rijkslandbouwsch ool . . 
.,t,,f . :.!06. Kosten en nbsidien voor stich ting, uitbreid ing, aanbouw, onder

houd , huu,· en lasten van gcbouwen, onderhoud en aankoop van meubelen , 
vuur en licht , aanvulling en uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddelen 
voor !wt onderwijs, reis- en rnrblijfkosten ; personeele hulp en chrijfloonen, 
administratieve, hu ishoudelijke en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks
landbouwschool . 

A.-t. :lOi . Subsidien ten behoeYe van het onderwijs in land- en tuiubouw 
en houtteel t, voor landbouw en znivelconsulenten, toelagen yoor het opleiden 
van lanclbouw- en tuinbouwonderwij>\ers, zoomede jaanvodden, reis- en ver
blijfkosten van adspirant Rijksland· en Rijkstu inbouwleernren 

A,·t. 20 . Subsid ien en andere uitgayen ten behoeve Yan cursussen in 
hoefbeslag . 

A,·t . 209. Kosten , voortvloeiencle uit de oprichting en instandhoud ing rnn 
wintercholen en Yan daarbij behoorende proeftu inen. . 

Art. :llO. Reis- en verblijfkosten van den d irecteur cler Rijkslandbou\\·
win terschool te Groningen, te r ,mke van rei>\en in het bolang van het 
landbou wondenvijs 

Art. :lll. Kosten , voortYloeiende ui t de oprichting en instandhouding 
eener Rijkszuirnlschool te Bol swa,·cl . 

Art. :ll:l. ,Jaarwedden van Rijkslandbouwleeraren en rnn R ijkstuinbouw
lceraren. 

Art. 213. Reis-, verblijf-, verplaatsings· en bureelkosten der R ijksland· on 
Rijkstuinbouwleeraren , benevens kosten van werktuigen , platen , boeken en 
bindwerk en Yan vergaderingen van R ijksland- en Rijkstuinbouwleeraren en 
Yan zu ivelconsulenten . 

H,500. -

l ,100.-

11:l,:.!00.-

6H,936.-

103,:.!50.-

8,600.-

40,100.-

500.-

10,000.

g9,000.-

:.!4,425.-
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A,·t. 214. .Jaanveddcn , toelagen en belooningcn van de directcuren en 
onrige ambtenaren en bedienden aan de Rijkslandbouwproefstations. f 

A,·t. 215. AanboU\1· , onderhoud, huu1· en ]asten Yan gebouwen , aankoop 
, ·an grond en gebouwcn, vuur en licht, werktuigen, gerecdschappen, bureel
en lokaa!behoei'tcn, rnis- en Yerblijfkosten, personeele hulp, schrijfloonen en 
verdere uitgrn-en ten behoeve der Rijkslandbouwproef tations , en de proef
zui,·elboerderij te Room ; subsidio ten behoeYe det· prnefzuivelboet·derij te 
Hoorn, zoomede. kusten voortvloeicnde uit wetenschappelijke proefnemingen 
in het belang ,·an den Jandbouw ; kosten Yan toezicht op don aanlcg en do 
exploitatie Yan proefrclden; reis-, , ·erblijf- en burnelkosten ,·an de lcden der 
<·omrniss ie Yan toezicht op de Rijkslandbouwproefstations . 

Art. 21(). J3ijdrage in de kosten Yan aanleg en exploitatie Yan procfrclden 
('11 daarmedc in verband staande nitgaven . 

A,·t. 217. Subsidie aan bet phytopathologisch Jaburatorium ,,,V1LLrn 
00)D[ELIX-i'4 CllOL'ITI," te Amsterdam . 

Art. 21 . Reis- en verblijfkosten en rncatiegelden der leden rnn de com
miss ie tot het afnemen der eindex.arnens Yoor de landbouwscholen , bcncYens 
,·crdere ko_sten Yan die cxamens 

A,·t. 219. K osten rnn opleiding Yoor het afleggen Yan het examen ter , er
krijging der akte rnn bekwaamheid tot bet geven ,·an Jager onderwijs in 
land- en tninbouwkunde en toelagen aan hen , die een of m eer dezer ex.amens 
m et gunstig geYolg hebben afgelegd of zich daarYoor bekwamen . 

A,·t. 220. Hubsidien voo,· de uitgm·e Yan bockwerken en tijd schriften in 
het belang van den landbouw 

A,·t. 221. Subsidien in de kosten rnn oprichting van leenbanken ten be
hoeni van clen landbou w on in de exploitatiekoste11 van coop ratieve centrale 
boercnleen ban ken . 

A.tf. 222. ,Jaanrndclen en ve rdere belooningen rnn de rnste di stri cts-rneartsen. 
Art. 223. Reis-, Yerblijf-, verplaat ing - en bureelkosten van de districts

Yconrtsfln, reis- en verblijfkosten en vacatiegelden van hunne plaatsvervangors 
en rcis- en Yerblijfkosten en belooning Yan de geexamineerde veeartsen , be
doelcl in de artt. 14, 16, 17, 19, 21 en :lo der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad 
n•. 131), de artt. 1 en 7 der wet Yan 2 .Juni 1875 (Staatsblacl n°. 94) C'n de 
artt. 2 en 5 cler wet Yan 5 ,Juni 1875 (Staatsblad n°. 110) . 

.4.,·t. 224. .Jaanvedden en , erdere belooningen van den clirecteur, de leeraren, 
;,mbtenaren, beclienden en arbeiclers aan 's Rijks veeartsenijschool , mitsgaders 
schrijfloonen 

A,·t. U5. 'ubsidien ,·oor de Yerzamelingen en andere inrichtingen van 
ondendjs aan ' .Rijks veeartsenijschool ; kosten wegens hot uitoefen en van de 
huiten-cliniek; aanbouw, onderhoud en Jasten der gebouwen; onderhoud en 
aankoop van menbelen en gereedschappen, vuur, water en licht ; aankoop en 
voeding van clieren ; administratieve en verdere uitgaYen . 

A,·t. 2:l6. Toelagen voo1· huisvesting en verpleging aan leerliL1gen van 
•s Rijks veenrtsenij school, die bij de oph cffing van hot internaat inwonencl waren. ,, 

Art. 227. K osten van de exam ens van hen die een diplom a als veeart ver
langen volgens de wet van 8 .Juli 1874 (Staat.9blad n°. 99) . 

A,·t. 228. S ubsidien en nndere uitgaYen ten behoeve rnn de verbetering 
Yan de N ederlandsche paa rdenrassen . 

Ar t. 229. Subsidien en andere uitgaYen ter beYorderi11g van de rundYee
cn rnrkensfokkerij . 

A,·t. 230. K osten , subsidien en schncleloosstellingen tot afwending van het 
gonmr, waarmecle besmcttelijke vceziekten den vcestapel bedreigen, en daartoe 
hetrekkelijke uitgaYen , waaronder de helooningen van tijdelijke, buitengewone 
districtsveeartsen en veeopzichters . 

A,·t. 231. K osten ,~oortYloeiende uit de wet Yan 5 .J uni 1875 (Staatsblacl n•. 110). ., 
232. Uitgaven , ,·crbonden aan de keuring van Yoor uitvoe,· besternd 

d N•sch . 
1904. 

64,760.-

70,810.

:29,010.

T,000. -

~.000.-

8,500.-

1,650.-

14,000.-
25,000.-

48,100.-

62,800.-

68,:200.-

150.-

3,000.-

135,280.-

45,000.-

100,000.
:Ji30.-

8,000.-
5 
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Art. :233. Traktementen, belooningon, ,ibonnementen voor bureelkosten en 
toelagen der ambtenaren bij het beheer der domeinen, ressorteerende ondcr 
het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, alsmede vergoeding 
aan de Nederlandsche Heidemaatschappij . f 

A,·t. 234. Grondbelasting en waterschapslasten van de domeinen ressortee
rende onder het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

A,·t. 235. Kosten van verkoopingen van hout, gras, tiendvruchten, enz. van 
verpachtingen, van aanbestedingen en van inzameling van tienden • 

Art. 236. Aankoop van vast goed ter afro!lding of uitbreiding van het 
domeinbezit . 

A rt. 237. Reis-, verblijf- en verplaatsillgskosten van de ambtenaren in dienst 
bij bet beheer der voormelde domeincn; vergoeding i•oor bet gebruik van 
eigen rijwi el ten behoeve van 's Rijks dienst . 

A..t. 238. Kosten van onderhoud en verbetering va!l voormelde domeinen , 
daaronder begrepen de kosten van verbetering, van uitwatering en afwatering, 
van beYloeiingswerken, van aanleg en onderhoud van bosschen en ontgin
ningen, van onclerboud en vernieuwing van gebouwen, van onderhoud van 
lanclerijen, dijken, wegen, waterleidingen, bemalingswerken, bemaling, bruggen , 
sluizen, duikers en vaartuigen en alle andcre uitgavcn het beheer der voor
noemcle domeinen betreffencle, niet vermelcl onder de artt. 233 tot en met 237. 

Art. 239. Snbsiclie aan de Nederlandsche H eidemaatschappij tot het be
vorderen van bevloeiingcn. 

Art. 240. Subsidie aa.n de Nederlandsche Heidemaatschappij voor de thcore
tische opleiding van boschwachters, boschbazen en opzichters 

Art. 241. Uitgaven ter bevordering der zoetwaten·isscherij 
242. Subsidie aan h et Nederlandsch Landbouw-comite. 
243. Uitgaven in verband m et de l3oterwet en ten behoeve van het 

Rijkszuivelstation te Leiden . 
Art. 244. Subsidien aan botercontr6le-stations en botermijnen 

245. Toezicht op wijngaar·den , boomkweekerijen, tuinen en broei
lrnssen, volgens art. 1 van het Koninklijk besluit Yan 24 December 1883 
(Staatsblall n°. 248) 

Art. 246. Kosten voo'rtspruitende uit de wet van 2 April 1898 (Staatsblad 
n°. 79), houdende bepalingen tot wering van voor den land-, tuin- of bosch
bou w schadelijke dieren en van plantenziekten . 

Art. 247. Verslagen , berichten , verordeningen en ach-ertentien betreffende 
den Jandbouw 

Art. 248. Subsidien, toelagen eu verdere uitgaven in het belang van den 
landbouw . 

6° AFD.: Posterijen. 
A en B. P ostclienst. At·t. 249-261 
0. Telegraafdienst. Art. 262-271 . 
D. Ver enigde post- en telegraafdienst. Art. 27'2-277 
E. Vereenigde posten. A..t. 278-280. 
F. Rijkspostspaarbank. , frt. 281- 287 

7• l'ensioenen, wachtgelden, grntificatien enz. Art. 288-297 
8• Onvoorziene behocften. At·t. 298 . 

Totaal van het L'-::de Hoofdstuk 

f 

f 

f 

f 

f 

30,650.-

57 ,500.-

6,500.-

15,000.-

4,500.-

139,250.-

9,000.-

2,500.-
4,000.-
7,500.-

30,5:25.-
9,000.-

200.-

500.-

7,000.-

5,600.-

1,435,446.-

7,996,599.-
3,491,710.-
3,167,890.-

13,200.-
465,168.-

15,134,567.-

756,000.-
60,000.-

35,140,870.71 
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4 ./f'ebrnari 190-!. vVwr, tot ve1·hooging van 
het negende hoofclstuk clcr Staat begrooti ng 
voor het clienstjaar 1904. S. 34. 

Bij cleze wet wo,·dt cl!"t. 79 , het totaal der 
:2de .Afcl. en het eindcijfer van clit hoofcl stuk 
verhoogd met f 750,000.- . 

Art. 1. Uit 's Rijks schatkist worclt een 
subsidie be chikbaar gestelcl ten beclrage van 
ten hoogste hon<lenl dertig duizend guldn, 
(f 130,000), ten behoeve Yan de clroogmaking 
van plassen oncler R eew cijk en Sluipwijk. 

4 J<'ebruari 190-! . i,v ~: •t· , houdende toekcnning 
Yan ecn snbsiclic uit 's Rijks schatkist ten 
behocve van de clroogmaking van plassen 
onclor R eemcijk en Sluipwijk. H. 35. 

2 . Het in artikel 1 genoemde subsiclie zal 
onder voorwaarclen , door Ons of krachtens 
Onze :machtig ing te stellen, wo,·den toegekend 
aan den concessionaris voor cl e droogmaking 
cler boYengenoemcl e plassen. 

Lasten en bevelen , enz. 

WIJ vYILHEL:MIN.A, .i;xz ... cloen te weten: 

.A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, 
<lat het wenschelijk is de droogmaking van 
plassen oncler R eeuicijk en Sluipwijk te bevor
cle ren ; 

Gegeven te 's Gravenhage, den 4clen :r~ebru
ari 1904 . 

(get.) WILHEL)[l KA. 

De Min . 'van Waterstaat, Handel en Nijverheicl , 
(get.) D E )f.A.1rnz Oi:ENS. 

Zoo is bet , clat Wij , den lfaacl van State enz. (Ui tgeg. 18 F ebr. 1904.) 

4 F ebruari 1904. ·w we, h oudencle vaststelling van het tiende h oofdstuk der Rtaatsbegrooting 
voor het cl ienstjaar 1904. S. 36. 

Bij deze wet wordt het Xde boofdstnk der begrooting van Htaatsuitgaven voor het dien t-
jaar 1904, betreffende het Departe,;ient vwi K oloni en , vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 

1• Aim. : Kosten van het Departement. . f 256,066.00 
2• Uitgaven ten behoeve ~an de kolonie Suriname . ,, 3,117,045.58• 
3• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curaqao . . 672,771.83• 
4• P ensioenen en gagementen van gewezen landsclienarcn in de voor-

8• 

malige "eclerland che bezittiugen ter kuste van Guinea en van 
hunne nagelaten betrekkingen 

P ensioenen , wachtgelden en .gratiticatien, al smede daarmecle in 
vc rband staande uitgaven . 

Subsidie aan- en Regeeringstoezicht ovei· de Duitscb-Necl erlanclsehe 
Telegraafm aatsehappij 

Renteloos voor chot aan Neclerlandseh-Indie. 
O11Yoorziene nitgaven . 

8,124.-

36,911.-

750.
" 2,188,800.-

40,000.-

f 6,320,468.42 

4 JTelm ,ari 1904. vV}:T, houclencle defi.niti eve vaststelling van de koloniale huishoudelijke be
grooting van Surina1ne voor het dienstjaar 1904. S. 37. 

Bij deze wet wordt de koloniale hui shondelijke begrooting van S iw-ina1ne voor het dienst
jaar 1904 , voot· zooveel de uitgaven betreft, definitief vastgesteld als volgt : 

1• A~'D.: Gonvernements-secretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst 
Ju ti tie en pol i tie. 

ehntterij te P aramaribo . 
Administratie van Financien 
Immigratie en kolonisatie. 
Eeredienst, onderwij , armenzorg en burgerlijke geneeskundige 

clienst 
Bouwdepartement. 
Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening, se inwezen en brand

weer. 
-P ensioenen , wacbtgclclen, onderstanclen en toelage 
Onvoorziene nitgaven 

f 169,994.-
376,307.-

6,610.-
357 ,419.55 
58,386.-

633,705.80 
,, 2,757,359.31 

365,839.64 
239,537.09• 

50,000.-

/ 5,01.3 ,158.39• 
5* 
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Artt. :2 en 3 hanclelun o,·cr nf- en ovorsehrijving van- en betalingcn uit de 011\"001·ziene 
uitgaven. 

Bij Art. 4 worclen tot goeclmaking cler uitgaven aange,rn:r.en: 
A . Di1·cdc• en inclirecte belastingen. 
B. lnkomstcn van onclorscheiden aarcl. 
C. Bijclragc uit 's Rijks schatkist tot aann1lling ,·an de koloniale geldmiclcl .. len . 

4 li,ebruari 1904. v\T_t.:'I', houclenclo clefinitievc n ststelling rnn de koloninle huishoudolijke 
begrooting van Ourafao ,·oor hot dienstjaar 1904. 1-\. 38. 

Hij cle:r.e wet worclt clo koloniale huishouclelijke bogrooting rnn Ourafao Yoor hct dit·nstjaar Hl04, 
voot· zoovcr do uitgavon betrcft, clcfinitief rnstgcstelcl al s rnlgt: 

1° AnJ.: G-owcstelijk Bestnur . f 79,86, .67 
119,901.-
82,48-!.50 

127,3:20.97 
123,028.-

67,804.50 

:2•· ,Justitie en politic. 
3• Geld I ijk bcheer . 
4• Eereclienst en onclenl'ijs 
5° Plaatsclijkc kostcn 
6• Opcnbare wcrken . 
7° Ponsiocnen , wachtgelclen , onclerstanclen en andere uitgm·en van 

algemoencn aat"d 
8• Om·oorziene uitga,·cn . 

169,604.5:2 
20,000.-

f 790,011.16 
· Artt. :2 en 3 handcl cn over af- en o,·crsch rijving rnn- en betalingen uit de om·oo,·ziene 

uitgaven. 
Bij art. 4 wordcn tot goodmaking der uitgaYcn aangewe~en: 

A. Bclastingen . 
H. 1nkomstcn van ondcrscheiden a!ll·d. 
C. Hijdrage uit 's Rijks schatki t tot aann11ling rnn de koloniale middelen. 

4 Febnu11·i 1904. BE~L t:IT, houdcnde beslis
sing dat do bij cenc loting gopl egde on· 
rogolmatighcid, hie1·u1 bes taancle dat een 
nmnmcr get rokken is door een antler clan 
dengene die volgens de alphabetische lijst 
aan de bourt was, gecn grond tot ver
nietiging der loting oplcYert wanneer zij 
onmiddollijk, door bet wcder toevoegcn 
van het getrokken nununer aan de in de 
bus aanwczigc biljcttcn , hcrstcld is. 

~ 7IJ WlLHEL)'ll A, .E;>;Z, 

Boschikkende op het bcroep, ingcstcld door 
C. VAN DoNG~:N, tc Zevenbergen, vader van 
don loteling A. C. VAN DONG.Im, tegen cone 
uitspraak van Gedeputecrde Staten rnn Noord
Brabant cl.cl. 26 NO\·cmber 1903, G-, n•. 56, 
:2de afd., l ste bureau, in zako de loting voor 
de ingcschreYenen voor de militie in de ge
rneente Zevenbergen voor de lichting Yan 1904; 

Den Raad Yan State, cnz. ; 
Ovcrwcgende : dat bij genoemde loting, toen 

A. YAK Doxoi,;x, n•. 14 rnn de alphabetische 
naamlijst, werd opgerocpen om con nununer 
te trekken, A . C. YAN DoNOEN, voorkomende 
ondct· n•. 15 dcr alphabctischc naamlijst, zich 
hecft aangem(•ld en, tot hot trekken van cen 

lotingsnumme r toegelatcn , ecn lotingsbiljet 
uit de bus h eeft gehaald, dat is geopend, af
gelezen en claarna aan den loteling o,·n· 
bandigd; 

dat toen claama wercl opgeroepen A. C. Y AN 

DosGEN, n•. 15 Yan de alphabetische naam
lijst , de Yergissing werd ontdekt, en laatstge
noemde loteling is teruggeroepen om zijn 
lotingsbiljet tcrug te ge,·en, dat wecr in de 
bus is gedaan, waarna de biljetten in de bus 
door den m ilitiecomrnissari s zijn cloorc<'ngl'· 
schud ; 

dat 'toen wcer, tc bcginncn met n•. 14 der 
alphabetische naamlijst de loting onreen
komstig die lijst is Yervolgd, waarbij A. C. 
YA:, D oNGEN een under nwnmer heC'ft be
komen clan h ij te ,·oren getrokkcn had ; 

clat naar aanleicl ing van bet bij de loting 
voorgevallene cle vader rnn den loteling A . C. 
VAN D oxm;s bij G-cdeputcerde Staten ecn lw
zwaarschrift heeft ingedicncl; 

clat Gedeputeerde Staten op :26 November 
1903, met ongegroncherklaring ,•an hot inge
diende bezwaar, do loting h ebbcn gehand
haafd , waarbij zij hebben o,·cnvogcn, dat het 
trckken van con lotingsnummer door dengene 
die oncl c· r n•. 15 de,· alphabetische lijst rnor-
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komt, voordat de onder n°. 14 van die Jijst 
geplaatste cen Jotingsnununer getrokken had, 
eene 0111·egelmatigheid is ; dat echtor, doordien 
bet buiten de volgorde cler naamlijst uit de 
bus gehaalde lotingsbiljet weer aan de in de 
bus aanwe7,ige biljetten is toegevoegd, waarna 
de loting in de orde van de alphabetische 
naamlijst is ve rvolgd , de gcpleegde onregel
matigh eid niet, in den zin van art. 34 der 
militiewet, op den uitslag cler loting van in
vloecl heeft kunnen zijn; 

dat de reclamant tegen de uitspraak van 
Gecloputeerde 8taten bij Ons beroep heeft in
gesteld, claarbij aanvoerencle, dat door het 
schudden van de nummers, waartoe do militie
commissaris wel te allen tijcle het recht heeft, 
maar 't welk in dezen toch is geschied tenge
volge van de gepleegcle onregelmatigheicl , de 
loteling, wat betreft de Jigging der nummers, 
in eene andere positie is gekomen, en de on
regelmatigheid dus we] clegelijk van invloed 
heeft kunnen zijn op den uitslag der loting; 

0., dat bet trekken van een nwnmer door 
een ancler d,u1 den persoon die er bij art. 31 
der wet betrekkelijk de nationale militie voor 
is aangewezen, eene onregelmatigheid uit
maakt, die geacht kan worden op den uitslag 
clcr loting van invloed to kunnen zijn; wes
halve, zoo er niets verder warn geschiecl clan 
clat n°. 15 van de alph abetische naamlijst een 
murnncr had getrokken in plaats van n°. 14 
clier lijst, er termen gevonden haclclen kunnen 
worden tot vernietiging van de loting Yan 
n°. 14 af tot het einde; 

dat in zoodan ig geval eene nieuwe loting 
gehouden zou moeten worden door de inge
schrevcnen van n°. 14 af tot den laatsten toe 
uit een bus, gevuld met al de lotingsnununers · 
die na het trekken der eerste 13 ingeschre'. 
venon bij de eerste loting nog in de bus waren 
overgebleven; 

dut echter cleze handeling bereids heeft 
plaats gehad, nadat het door n°. 15 getrokken 
nummer weder in de bus was gec1aan en cleze 
was geschucl; 

clat daarbij wel eene tweede onregelmatig
heicl is begaan, 11.J. de7,e dat het herhalen van 
een decl der loting is geschiecl op last van 
den militiecommissaris, instede van bevolen 
te zijn door het gezag clat er bij art. 34 der 
,vet voor is aangewezcn ; 

dat echter cleze omegelmatigheid niet ge
rekend kan worden op den uitslag c1er loting 
van invloecl geweest to kunnen 7,ijn; 

dat derhalve de eersteonregelmatigb eicl is ber
steld, doordat juist hetzelfde gec1aan is wat na 
vernietiging van de JotiDg door het claartoe aan-

gewezen ge,mg van n°. 14 af tot aan het eindo 
der alphabetiscbe naamlijst, had behooren te 
geschieclen, en clat de tweecle onregelmatigheid 
geen grond tot vcrnietiging van de loting 
oplevert; 

Ge,:ien de wet betrnkkclijk de nationale 
militic 

Hebben gocdgevonden en ve rstaan : 
met bandhaving van de bcstreden uitspraak 

van Gecleputeerde 8taten van Noord-Brabant 
vaD 26 November 1903, hot claartegen inge
stelcle bcroep ongegroncl to verklaren. 

(Gem.stem.) 

5 Febniari 1904. BESLUI'l', houdende \'Ogelen 
betrekkelijk tegemoetkoming in reiskosten 
als bedoelcl bij cle laatstc zinsnede van 
art. 103 der Militiewet H.101 (Staatsblacl 
n°. 212 van 1901) , zooals clit artikel is 
aaagevulcl bij de wet van 5 December 1903 
(Staatsblacl n°. 293). 8. 39. 

WIJ WILHELMIN.A, 1rnz. 
Op de gemeenschappolijke voord racht van 

On>:cn }Iinister van Staat, n1.inistervan Oorlog, 
en van Qn7,en Ministe r van }[arine van den 
3clen Februari 1904, VIlde afd., o0

• 7 , en 
Bureau H.IB. n°. 51 ; 

Gezien de laatste zinsnecle van art. 103 der 
Militiewet 1901 (Staatsblacl n°. 212 van 1901), 
zooals clit artikel is aangevulcl bij de wet van 
5 December 1903 (Staatsblad n°. 293) ; 

H ebben goeclgevonclen en verstaan tc be
palen: 

Art. t. Om in aanmerking te kunnen komen 
voor bet erlangen van eene tcgemoetkoming 
in de kosten van de rois als bedoeld bij cle 
laatste ziDsnecle van art. 103 dor :Militiewet 1901, 
moet de tor aflevering opgeroepen militie
plicRtige gedurende ten minste de laatste <Irie 
maanden v66r den dag 7,ijner oproeping 7,ijn 
hoofdverblijf gehad hebben in eene woonplaats 
buiten het Rijk. 

2 . De ter aflevcring opgeroepenmilitieplich
tige, die in· aanmerking wenscht te kom.en 
voor hot erlangen van eene tegemoetkoming 
als bij artikel 1 bedoelcl, zal zich met oen 
daartoestrekkend verzoekschrift hebbon te wen
den tot den burgemeester der gemeentc, waar 
hij voor militie ingeschreven is. 

Bij dat verzoekschrift moet worden over
gelegd eene verklaring van den Consulairen 
Ambtenaar der N ederlanden gevestigcl ter 
plaatse of in de nabijheid van de plaats, waar 
de ter aflevering opgeroepen militieplichtige 
z ijn gewoon verbl ijf heeft. Uit cle7,e verkla
ring moet blijkcn, clat de militieplichtige vol
doet aan de voorwaarcle bij artikel 1 gesteld 
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en dat hij nict of nict gcnoegzaam hij machte 
is de rcis rnn zijnc verblijfplaats naa1· de voor 
zijnc aftm·el'ing bestemde plaats te bekostigen. 

3. Voldoct de OYet·gclegdc verklaring naar 
het oordeel van vorenbecloelden burgemeester 
aan de eis<;hen bij artikel ·2 vermeld , clan doct 
deze aan d~n ter inlijving opgerocpen militic
plichtige tockomen: 

1 °. clc noocl ige ,·c1Tocrbewijzen en c. q. 
passagebiljcttcn tot kosteloos vervoer van het 
eerste binnen het H.ijk gelcgen douanckantoor, 
hetwelk de opgcroepcnc op clc r •is rnn zijne 
vcrblijfplaats buitenslands naar de voor zijnc 
aftcvering bcstemde plaats moot aandocn ; 

2°. ecne som gelds, st rekkende tot tegemoet
korn ing in 

a. de kosten van :djn ,·crvocr voor hot 
ovcrige gedcel to dcr reis; en 

b. het onderboud gedurende de geh ee>le reis. 
Het bed rag der tcgem oetkoming onder 2°. 

bedocld, mag in gcen gernl de som van vijf
tien gulden (f 15) to bovengaan . 

Y oor de toczending Yan bet vcrvocrbewij 
bedoeld ondcr 1 °., en van de som gelds, bedoeld 
ondcr 2°., kan de tusschenkomst worden ingc
roepen van den Con ·ulaircn .A.mbtenaar in 
artikel 2 vermcld. 

De op die toezending rnllende kosten komen 
mcde ten laste van hot Rijk. 

4 . Tot h ot doen Yan de uitgayen in artikel 3 
vermeld knnncn de burgcrneestersdc gewenscht 
een voorscbot ont\·angcn uit de korpskassen 
van het loger. 

JJe wijze n111 verstrekken en verrekenen 
dezer voorschotten geschieclt naar regelen door 
Onzen :;'\[inister van Oorlog Yastge told. 

De Departementen van Oorlog en van Ma
rine verrekenen onderl ing de verstrekkingen , 
welkc ingcvolge het bopaaldc bij <lit besluit 
rnnwegc hot Departement van Oorlog ge-
chieden ten behoern van militiepl ichtigen 

clic bij de zeemilitie wordcn ingelijfd. 
5. In bijzondcre geYall cn kunncn de tege

moetkomingen onder 2°. van artikel 3 vermeld, 
wo1·den toegekcnd aan cenen reeds ingelijfclen 
militieplicl,tigc, indien blijkt, dat hij naar de 
regclen van dit besluit daarop aanspraak had 
kunnen rnaken. 

Deze militieplichtige zal zich tot hot ver
krijgen van bcdoelde tegernoetkomingcn met 
een claartoc strekkend Yerzoekscbrift moeten 
wenclen tot O1rnen :i'ilinister Yan Oorlog , zoo 
hij tot de militie te land behoort, tot Onzen 
2'11:inister Yan Jl[arine zoo hij tot de zeemilitie 
bel1oort. 

Onze ) l inistcrs van Oorlog en ,·an Jlfarine 
:r.ijn, ieder Yoor zooncl hem betrcft, bolast 

met de uit\·oel'ing rnn dit besluit, dat in hl"t 
Staatsblad zal worden geplaatst en waa1Tan 
afschrift zal "-orden gezonden aan Onzc 1 1 inis
ters van Binnenlandschc Zaken en Yan Buiten
landsch e Zaken, zoomede aan de .A.lgenwene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, clen 5clen Februari 1904. 
( get.) WlLH EL MIN A . 

De 1Jfiniste1· 1·a11 Staat, Ministe1· 1·an Oorlog , 
(get. ) .J. W. Bf:RGAKSilJ~. 

D e JJii11iste,· i-an JJic,rine, (get.) ELLI~. 

(Uitge_q. 18 F eb,·. 1904 .) 

8 Febmm·i 1904. .BERL lJIT , tot wijziging van 
de Bijzondere Reglementen op den loods
dienst in hot IIIdo district (Texel) en in 
het IY de en Y de district (Goedcreede, ?ii aas 
en BrouwershaYen). A. 40. 

'\\TJJ WILHELJl11NA , E SZ. 

Gelet op Onze besluiten Yan 22 Januari 1902 
(Staatsblad n°. 5) en 31 Januari 1903 (Staats
blacl n°. 42); 

Op de ,-oorclracht ,·an Onzen }linister Yan 
Marine van den 4den Februari 1904, Bureau Gr, 
n°. 45; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang rnn 1 Maart 1904 krachten het 

bepaalde sub 2, letter a, Yan Ons besluit van 
22 .Januari 1902 (Staatsblad n°. 5) te wijzigcn 
de Bijzondere Reglementen op den loodsdienst 
in bet IIIde- en in het lYde en '\Tele district, als: 

1°. het Bijzonder Reglement op den loods
dienst in het IIIde district (Texel), vastgc teld 
bij Ons besluit nm 22 J anuari 1902 ( taats
blad n°. 5) : 

A,·t. 4. Achter regel 10 wordt ingevoegcl : 
>l. Htoom.loodsvaartuig voor algemeenen 

dieri st , in reserve ten dienste van bet lllde
en nm het IV de en Vele di strict ," 

A1·t. 5. Het aantal machinisten, eerste stok~r , 
tweede stokers en matroos-koks wordt bepaalcl 
voor ieder dezer qualiteitcn op 2 en dat cler 
hulpstokers op 4. 

A,·t. 6. Achter regel 10 " ·ordt ingevoegd: 
>De bemanning Yan hot rese1Te-stoomloocls-

vaa rtu ig bestaa t ui t: 
1 maeh ini t, 
1 cerste stoker, 
1 twecde stoker, 
2 hulpstokers, 
1 rnatroos-kok." 

2°. bet Bijzoncler Rcglernent op den loods
di enst in het lYde en Vele district (Goede
reede, 2'ifaas en BrouwershaYen), va tgesteld 
bij Ons besluit van 22 Januari 1902 (Staats
blad n°. 5) en gewijzigd bij dat rnn 31 ,l anu
ari Hl03 (Staatsblacr n°. 42) : 
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Art. 5. Hij >A. Yoor den zeelooilsd ienst," 
na >hulpstokers" worilt ingevoegd: 

>Bovenstaand personeel kan vermeerderd 
worden met: 

1 machinist, 
1 eerste stoker, 
1 tweede stoke,·, 
:2 hulpstokers, 
1 matroos-kok 

tijdens de aan we,dgbeid in deze d istricten 
van het reservestoomlood ,·aartuig , genoemil 
in artikel 4 nm het Bijzonder Reglement op 
den loodscl ienst in het IIIcle district." 

Onze lllinister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Stciats
Uacl zal worclen geplaatst. 

's Gravenhage , ilen 8sten Februari 1904. 
(get. ) WILHEL::IUN A. 

De Minister i·an Marine , ( get. ) ELLIS. 
(Uitgeg. 20 Febr. 1904.) 

Febmari 1904. H~:8Ll/IT, houclende vestiging 
van een kantoor van expeditio clienende 
tot ontvangst van rechten in buitengewone 
gevallen te 'l'emaard (residentie Holicerd) 
en bestencliging van een eerste en uitorste 
wacht op het eiland Anieland. S. 41. 

vVIJ WILHELMINA, ·1~Nz. 

Op de voordracht nm Onzen Mini ster van 
Financien van 4 .Febrnari 1904, n°. 31, [nvoer
t-echten en Accijnzen; 

G-ezicn artikol 6 der .AJgemeene wet van 
den 26sten Angustus 18:22 (Staatsblad n°. 38); 

Gelot op het Koninklijk besluit van 10 De
<"Omber 18:22 (Staatsblacl n°. 50); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. H et kantoor der directe belastingen, 

invoerrnchten en accUnzen te Ternaarcl c. a. 
( re identie Hol1ce,·d) wordt te,·ens aangewezen 
als kantoor van expeclitie, clienende tot ont
vangst van rechten in buitengewone gevallen. 

2. De thans ingo,·olge Koninklijk besluit 
rnn 10 December 182'2 (Staatsblail n°. 60) op 
het eilancl A.1nelancl bestaancle eerste en ui terste 
wacht blijft aldaar ge,·estigcl. 

3. Dit beslui t treeclt in werking den lsten 
l\'[aart 1904. 

Onze Minister rnn Financien is belast met 
de nitvoering nrn clit besluit, betwelk in het 
Staatsblacl en in cle Staatscoiwant zal worclen 
geplaatst. 

's Graven hage, den 8sten }'ebruari 1904. 
(get. ) WILHELl\UN A. 

De Minister i·an F;'inancien, 
(get. ) HA.RTE Y. Tl:CKLEXBURG. 

( Uitgeg. 18 F'elJr. 1904.) 

8 Febrnari 190-I. l:h:~ J. lllT, houclcncle naclerl' 
w1Jztgrng van het Koninklijk besluit n111 
8 .f uni 1896 (Staatsblacl n°. !ll), waarbij 
met wijziging rnn het Koninklijk besluit 
rnn 15 ::IIei 1886, n°. 7, bepalingen zijn 
vastgestelcl omtrent het maxi.mum n111 
het aantal verpleegclen en het m inimum 
van het getal geneeslrnndigen in IH't ki-ank
zinn igengesticht ,, Veld,,-ijk" to Ennelo. 
S. 4:2. 

"\\TJJ WILHEL::IIT A, .E.\'"Z. 

Op de voo,·clracht rnn Onzen :\Unister rnn 
Binnenlanclsche Zaken Yan 6 Febmari 1904, 
n°. 864, afcleeling Binnen lanclsch Bcstuur ; 

Gelet op cle wet van 27 Apr il 1884 (Staats
bla<l n°. 96), gewijzigd bij cle wetten van 
16 April 1886 (Staatsblllll n°. 64), rnn 7 De
cember 1896 (Stcwtsblcul n°. Hn) en rnn :2l ,Juni 
1901 ( taatsblacl n°. 167) ; 

Hebben goeclgevonclon en vorstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 14 .Mei 

1903 (Staatsblacl n°. 143), te bepalen , dat arti
kel 1 ,·an het Koninklijk besluit van 8 ,funi 
1896 (Staatsblacl n°. 91) als Yolgt wordt gelezen: 

' ,,In het krankzinnigengesticbt .. Veld,cijk" , 
gemeente E,·melo, bestaancle uit 10 paviljoenen 
voor mannen, 15 pa,·i ljoenen en eenc v ill a 
voor vrouwen, benevcns dienstgebouwen, obser
vatiekw,irtieren en een ziekenpaviljoen, mogen 
niet meer clan 489 patienten , 181 mannen en 
308 , nouwen (waarrnn 303 in cle paYiljoenen 
en 6 in cle villa), verpleegd worclen". 

Onze Minister van Binnenlanclscho Zahn 
is belast met cle uitvoering ,·an dit bcsluit, 
clat in het Staatsblacl zal worden geplaatst. 

's Gravenhage den 8sten Februari 1904. 
(qet.) WILHEL:MJN A. 

De M inister vcm Binnenlmulsche Zake11 , 
(get. ) KUYP1:R. 

(U-itgeg . 19 Febr. Hl04.) 

8 Februari 1904. ARREST rnn den Hoogcn 
Raad iler N eclerlanclen , boudoncle beslis
sing clat cle als bewijsmicldol gebezigde 
verklaring van den burgemeester is eene 
authentieke akte, di baar bewijskracbt als 
zooclanig niet verl iest door de in het stelsel 
der wet overbodige bijvoeging, clat zij is 
opgemaakt op den ambtseecl, clat de n-ij
telling van een gebocl eener plaat elijke 
verorclening binnen de door baar gostelde 
grom:en is eene claad ,·an uitvoering cler 
vernrdening, in den rogel opgedragen aan 
bnrgemeester en wethouders en dat in 
art. Ll7 cler toegepaste ,·e1·orden ing echter 
de bernegclheid tot het verleenen van nij-
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stelling vau het verbod kon worden toe
gekcnd aan den burgemeester, als krach
tens art. 188 der gemeentewet rneer bij
mnder belast met do handhaving der 
ve rordeni ng op de herbergen. 

D o Hooge Raad em1. ; 
Gelet op de middelen van cassatio, door den 

rcquirant voorgesteld bij memorie; 
l . i:lchending van de artt. 392 en 401 t:ltraf

vordering in vorband met do artt. 65 en 39 der 
gemeentewet en art. 127 algemeene politie
verordening van Oud,Vosmeer, omdat de kan
tonJ"echteJ" recht doet op een ambtseedige ver
klaringvan den bnrgemeestervan Oud-Vosmeor, 
wt>lke verklaring doot· den burgemecster niet 
wcrd afgelegd als politieambtenaar, doch als 
uitvoerder van de besluiten des gemeente
raads , en niet ten doe! had het plegen van 
een strafbaar feit te constateercn ; 

II. 8chending en verkeerde toepassing van 
de artt. 134, 135, 179a der gerncentewet in 
vcrband met art. 127 der politie-verordening 
doordien art. 127, 3de lid der algemeenepolitie
verorden ing der gemcente Oud-Vo meer den 
burgemeester ecn bevoegdheid geoft, die bc
hoort tot de taak van den raad, of, indien bet 
nan ecn ander toekornt, clan toch aan burgc
mccster en wethoude1·s; 

Overwegendo, dat bij het bestreden vonnis 
naar aanl eiding van de dagvaarding en het 
onderzoek ter tcrechtr.itting is bewezen ver
klaard ten laste van den requirant, dat hij den 
30 ,Tuli 1903 des avond te omstreeks 10 mi
nuten over 11, althans na 11 uur en zijnde hot 
alzoo na het sluitingsuur in de gelagkamer van 
,-,ijne tapperij te Oud-Vosmeer als bezoeker 
hceft aanwezig gehad, althans op dat uuJ" niet 
van daar had docn vcrtrekken o. a. vV. H . v. G., 
wethoudcr van Oud-Vosmeer, terwijl deze per
soon ni et behoorde tot zijn huisgezin, zijne 
oudcrs of kinderen, aldaar geen nachtverblijf 
bield en zijne tegenwoordigheid aldaar niet 
wegcns dringende omstandigheden werd ver
cischt; 

dat dit feit is gequalificecrd gelijk blijkt 
uit het hoofd van dit arre t, welke qualificatie 
is ontleencl aan de artt. 127 en 129 det· alge
mccne politie-verordening van de gemeente 
Oud -Vosmeer, op welker overtreding straf is 
gcsteld bij art. 133 derzclfde verordeni ng ; 

dat de artt. 127 en 129 luidcn al volgt: 
Art. 127. ,,De tappers moeten met bet slaan 

van 11 uren cles avonds hunne tapperijen 
81uiten en dadclijk al de aanwe11igen bezoekers 
daam it doen vertrekken ; 

,,Indicn de:<e nalatig zijn of weigeren de 
tapperij te vcrlaten, moeten de tnp1,ers daar-

van dadelijk kennis· geven of doen gcven aan 
den burgemeester; 

,,Bij kermi s en zoolang de11e duurt, en bij 
openbare feesten of vermakelijkheden, kan de 
burgemeester vergunning geven om het uur 
van sluiting te verschuiven , uiterlijk tot 3 uren 
na middernacht, en onder ,-,oodanige bepa
lingen al s hij naar gelang Yan omstandigheden 
geraden ,-,al achten"; 

Art. 129. ,,Als gclagmakende pcrsonen of 
be:-mekers worden niet be chouwd de l den 
des huisgezin , noch buiten 's hui s wonende 
ouders of kinderen des tappers, noch in de 
t:ipperijen van logement- en slaapsteehouders 
zij, die aldaar nachtverblijf h ouden en op de 
nachtlijst of het vrccmclel ingenregister ve1·
meld ,-,ijn , noch zij, wier tegenwoorcligheid 
wegens dringcnde omstand igheden vereischt 
wordt"; 

Ten aanzien van het eer te micldel : 
0 . , dat blijkens bet bestreden YOnnis als 

bewijsmiddel is gebezigd eenc ter terecht,-,it
ting voorgelezen ambtseed ige verklaring van 
den burgemeester der gemcente Oud-Vosmeer 
van 2 October 1903, houdende, dat de beklaagde 
geene doO!' hem (burgemee te r) verleende ver
g unning had om op 30 ,Juli 1903 zijnc tappcrij 
later clan tot 11 uur open te h ouden; 

dat al moge nu bij h et rniddel terecht ,-,ijn 
vooropgesteld, dat dczc ve rklaring door den 
burgemeester werd afgelegd niet ,,als politie
am btenaar", doch ,,als uitvoerde 1·" cener ge
rncentelijke verordeni ng, en in verband hier
mede evenzeer terecht door den requirant 
worden beweerd, dat aan de op den ambtseecl 
opgemaakte of nader onder eede bcvestigde 
verklaringen, verbalen of relazen door art. 411 
Strafvordering alleen eene bijzondere bewij s
kracht wordt toegekend, ind ien zij zijn opge
maakt door ambtenaren krachtens ai-t. 8 van 
dat wetboek of andere bijzondere wetten en 
verorden ingen met het opsporen dcr strafbare 
feiten belast, daaruit echter niet .volgt, dat de 
bij het middel van cassatie als bewijsmiddel 
gewraakte schriftelijke verklaring des burge
meesters alle wettelijke bewijskracbt zoude 
m issen ; 

dat toch aangenomen, wat b ij bet tweede 
m iddel wordt betwist maar bij dit rniddel 
worclt ondersteld, clat de opdracht, op cl •n 
burgemeester ver trekt bij het 3de lid van 
art. 127 algemeene politie-verordening van de 
gemeente Oud-Vosmeer, is in overeenstemming 
met cle wet, zoowel de krachtens deze op
dracht cloo i· den burgemeester afgegeYen schrif
telijke verklat'ing, dat de vergLU111ing door 
hem aan een bepaald persoon nict is ,·erleencl, 
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iR ecnc auth 'ntieke akte en dus kn1chte11 s 
art. 400 t-ltrafvordering in verband met art. 190,j 
en volgende B. '\V. een wettig bewijsmiddel ; 

dat waar <lit rnst taat, de bijvoeging , dat 
de verklaring des burgemeesters op den ambts
t-ed is opgemaakt, in het stelsel dcr wet is 
o,•erbodig, maar aan d ie verklaring haar bc
wijskracht nict ontn emt; 

dat al:wo hot ec rstc middel is onaannemelijk; 
'l'Vat betrcff hot tweede middel : 
0. , dat dit midd l berust op cen twceledigc 

onjuiste Stelling ; 
clut toch , waur zooals in art. 127 van de 

algcmeenc politic-verordening der gcmecnte 
Oud-Vosm er bet geval is, in eene gemeentc
lijke verordening naast een algemeen gebod 
i~ Prk >nd de bevoegdheicl van de in de ver
ordening aangewezen macht om binnen de 
door haar gcstelde grenzen vrijstelling van 
dat gebod tc verleenen, die vrijstelling in b -
paaldc gcrnllen is niet .eene daad van wet
gc\'ing, door art. 135 der gemeentewet aan 
den raad opgedragen, maar ecne daad van 
uitvoering der door den raad vastgesteldc 
w rorden ing; 

dat nu weli waar de uitvoering van 's raads 
,·erordeningen door art. 179a der gemeentcwct 
in den regel is opgedragen aan burgemeestcr 
en wethouders, maar dat krachtens art. 1 
cler gemeentewet de burgemeester m er bij
zonder belast is met de handha,ing der vcr
orclen ingen op de herbergen en tapperijen, 
wat eene zclfstandige uitvoeringsmacht van 
de n burgcmccster in dit opzicht ondcrstelt, 
<' n dat daarnp zoncler strijcl met voormeld 
art. 179a de bevoegdheic1, bij art. 127 algo
mec-ne politie-verorc1ening van de gemeente 
Oud-Vosmeer d n burgemeester toegekend, 
kon worc1en gegrond ; 

0. , dat uit dit een en ander volgt c1 e on
aannemel ijkheid ook van het twecde rn.icldel ; 

Ycrwerpt h ot beroep. ( 'i-\7. v. 'T R. 802 .) 

10 Febmari 1904. J\lrs8IVE van den J\linister 
,·an Hinnenlandsch e Zaken aan de Goclc
puteerdc Staten van de provincien, bo
tr ffende cl toepassing van art. 77 dcr 
~~rm nwct. 

De 1Iini ter van Financien deolt m ij bij 
schrijvcn van 1 Februari j.l., n°. 24, afd. Rc
gistt·atie m de, dat de Algemeene Rekenkamer 
zich niot [kan vereenigen met de ziens
wijze, kenbaar gemaakt in mijn neYetwer
melden brit>f, (15 .Juli 1903) en weigert de 
da,1rin aangcdui le tukken in uitgaaf tc lijdcn , 
zoolang ze niet gev.egelcl zijn, wijl ze Yolgens 

haar nict nit de .A1·menwet \'oort,·loeien. .Be
cloc-lde tukken behoornn c1aarom , Yoor r.OOYCel 
noodig, aan het ½Cgelrecht te worden onder
worpen. 

lk heh de eer Uw Uollege te vonmeken de 
bcsturen der gcmeenton in Uwe prod nc ic, 
voor r.oover U dit noodig ,·oorkomt, h ie rmc-cle 
in kennis te stellon. 

D e M inister 1.,.·ctn J3i11ne11la1u/,qche Zake11 , 

Y oor den :'l l ini stcr, 

De Sel'retari.Y-Generanl, (.get.) J)r.)(•101 E,:~T f:K. 

12 Feb.-uari 1904. B t::;LUI1', waarbij , met in
trekking van de K on inklijke besluitc-n rnn 
30 .Juli 1 6 ( Staatsblad n °. 125), :.1-2 :r u Ii 
1893 (Staatsblad n°. 118) en 24 ~eptembt>r 
1 (J6 (Staatsblad n°. lii7), worc1en aange,n•zen 
do buitenlandsche instellingen en de 
b"uitenlandsche getuigschriftcn, bcdoeld in 
a1-tikol 85bis dor wet tot regel ing ,·an liet 
hooge l' onderwijs. t-l. 43. 

WIJ \VILHEL)IINA, "ENZ. 

Op de voordracht Yan Orn~cn ) I ini,tcr rnn 
Binnenlandsche Zaken van 19 D ecemher 190:l, 
n°. i 47J', afdeeling Oudl'rwijs; 

Overwegencle, dat hct Ons met' hct oog op 
artikel 5 clcr wet Yan 9 :Juli 1900 (Staafr,b/ad 
n°. 113) noodig is voorgekomcn de bu i ten
landsche in tellingen en cle buitenlancleehe 
getu igsch riften, bedoeld in art. 8,jbis cler wet 
tot rrgeling van het h oogcr ondcrwij s, opn ieuw 
aan te ,vijzen ; 

Gelet op art. 85bis, clcr wet tot r-egcling 
van hot hooger ondcrwijs, zooals dat luiclt 
kraehtens de wet rnn 9 ,Juli 1900 (Staat.,b/ad 
n°. 113); 

G zien de adv iezen Yan ieder d r s(•naten 
der Rijksunive1·siteiten; 

D en Raad van ::ltate gehoord (advie nm 
2 Februari 1904, n°. 13); 

Gelct op het nacler rapport \"Un voornoemden 
) l ini ter van 10 Februari 1901, n°. &Ii, af
decling Onderwijs ; 

H cbben goedgevonden on verstaan : 
te bepa.len: 
Art. 1. ) Jet het getuigschrift, v rmelcl in arti

kel 11 cl er wet tot rogoling van hot h ooger 
onderwijs, worclen· onder het in art. 85bis dit·r 
wet gcstclde voorbehoud, gel ijkgcstelcl : 

A. I 11 alle faculteite11 : 

1°. hct getuigscbrift van met goed gnolg 
afgelegd .,matriculation exam imHion" aan de 
.,Cape Town nh·er ity" te Kaapstad ; 

2°. het getuigschrift rnn met goed gnolg 
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afgelcgd ,,examen du baccalaurcat et lettres" 
voor eene ,,faculte des lettres" in Fmnkrijk; 

3°. het ,,Mata ritiits Zeugniss", verkregen na 
met goed gevolg afgelegde ,,Maturitiitsprtifung" 
aan cen gymnasium in cen der Staten van het 
Duitsche Rijk of in Oostenrijk; 

4°. het getu igschrift van met goed gevolg 
afgelcgd ,,propaedeutisch examen" in Zweflen 
voor de facul teit, waarin men examen wcnscht 
af te leggen ; 

5°. het getuigschrift nn met good gevolg 
afgelegd, ,,klassiek examen artium" aan een 
Rijksgymnasium, aan c~ne gemccntelijke of 
pa1-ticuliere inrichting, aan wie het recht is 
toegekend d it cxamen af te nemcn, of ,oor 
de daartoe aangewezen Staatscommissie in 
Noonee.r;en; 

6°. het getuigschrift van met gocd gevolg 
afgelcgd ,,examen de maturite de etudes 
gymnasiales (Reifepriifung fiir Gymnasial
studien)" in het Groot-Hertogdom Lttx:e,nbiw.r;; 

7°. het getuigschrift, van met good gevolg 
afgclegd examen, waarbij door eene der na
volgende uni,ersiteiten in de Ve,·eenigde Staten 
tan Noord-Am.e,·ika de graad van ,,Bachelor 
of Arts" is ve rleend: a. Univers ity of Cali
fornia te Berkeley, California; b. Cathol ic Uni
ver ity of America Washin.r;ton D. C.; c. The 
Uni,·ersity of Chicago, Chicago, fllinois; d. 
Clark Un ivers ity, Worcester, Massachusetts; e. 
Columbia Un iversity, New-York City, N ew
York ; f. Cornell University, Ithaca, New-Yo,·k; 
!J· Harward University, Cambridge, JJiassaclm· 
8ett8; h. The .Johns Hopkins University, Bal
timore, Maryland ; i. The Leland Stanfond Jr. 
University, Palo Alto , California; k. ni,er
sity of Michigan , Ann Arbor, Michigan; l. 
Un iversity of Pennsyh-ania, Philadelphia, Penn
syll"ltnia; ni. P rinceton University, l~1·inceto11, 
N eu· J ersey; 11. University of Wi consin, Mc1-
dison Wisconsin; o. Yale Unh·ersity, New 
Hace11, Connecticut. 

B. I n de famlteiten der godgeleei·dheid, dei· 
rechtsgeleenlheid en der lettei·en en ,rijs

begee,·te: 

1°. het getuigschift van met goed gevolg 
afgelegd ,,examen de candidat en pbilosophie 
et lettres" in Belgie, mits bekrachtigd door 
de ,,Commiss ion speciale d'enterinement, in
stituee en vertu de la loi du 10 anil 1890"; 

:2°. h et getu igschrift van met goed gevolg 
,, fgclegd ,,afgangs-examen" rnn de taalkundig
h istorische afdeeling van eene open bare ,,laerclc 
skole", of eene bijzondere school , aan welke 
vergunning is gegeven d it examen af te nemen, 
in Dene,narke11. 

C. In de faculteiten der geneeskwule en der 10~•
en natmwkwule: 

1°. het getu igsch rift van met goecl ge,·olg 
afgclegd ,,oxamen de , sortie de la rhetorique 
latine" aan een ,,athenec royal" in BelgiiJ; 

2°. bet getuigschrift Yan met goed gernlg 
afgelegd ,,afgangs-examen" van de mathema
tische· afdcel ing aan eene openbare, ,,laerde 
skole", of eene bijzondere school aan welke 
vergunning is gegeven dit examen af te nemen, 
in Denemarken . 

2 . D e :Koninklijke besluiten van 30 ,I uni 
1886 (Staatsblad no. 1:25), 22 Juli 1893 (Staat.•
blad no. 118) en 24 September 1896 (Staats
blad no. 15 7) zijn ingetrokken . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering nn dit bcsluit, 
dat in bet Staatsblacl zal ,rnrden geplaatst en 
waarvan a£ cbrift v.al worden gewnden nan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 12den F ebruari Hl04. 
(get. ) WILHELMINA. 

De JJi iniste,· 1•an Binnenlandsche Zaken, 
(get.) K n•1-;u. 

(Uitgeg. 26 Febr. 1904.) 

15 Febmari 1904. Bf;~L UI'l', houdende machti 
ging tot uitgiftc van 8chatkistpromessen 
volgens de wet rnn 5 December 1 1 
(Staatsb/acl n°. 185). S. 44. 

15 Febrnari 1904. BKSLUI'l', betrcffende aan
wijzing dcr kringen van de commissien 
van aanslag voo1· de belasting op bedrijfs
en anclere inkomst n en van bare stand
plaatsen. 8. 45. 

WIJ WILHEL3DNA, EXZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister nm 
Financien van 31 December 1903, 11°. 75, 
(Directe .Belastingcn) ; 

H erzien het Koninklijk besluit vau 28 Oc
tober 1 93 (Staatsblad n°. 157), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit Yan 20 Augustus 1!102 
(Staatsblad n°. 172) ; 

Den Raad van State gehoord (advies rnn 
26 Januari 1904, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport Yan Onzen ) I i
nister rnn Financien Yan 11 Februari 1904, 
n°. 56 (Directe Belastingen) ; 

Hebben beslotcn en besluiten: 

Eenig artikel. 

De staat behoorende bij het Koninklijk be
sluit Yan 28 October 1893 (Staatsblad n°. 157), 
laatstelijk gewijzigd bij artike_l 1 van Ons he
sl u it Yan 20 Augu tu 1902 (Staatsblad n°. 17:2) 
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wordt met ingang Yan den lstcn April l!l04 
nader gewijzigd ·n dier YOegc , dat tot de 
eommissie Yan annslag te Schagen behooren 
cie gemeenten : 

Schagen, St. 11fam·te11, Barsingerhorn, Zijpe, 
Anna Paulo1rna, Wie-ringe,·.,caarcl , l,ette11 , 0al
lantsoog, Nieuu·e Niedm-p , Oude Niedo,·p, Tn:ulcel, 
Oudkarspel, Harenkarspel. 

en tot die te B ergen: 
· B ergen, Schom·l, .Eg1noncl-Bin11en, Egmond aan 

Z ee, Koedijk, Oiulo111, St. Pancras, Broelc op 
Langendijlc, Nom·d-Scharwoucle, Zuicl-Scharwrn"le, 
H'ar ,nenJm;zen, H eiloo, Li1n1nen, A/ce,·8loot. 

Onze voornoemde :Minister is belast m t de 
uitvoering van clit besluit , hetwelk in bet 
Staatsblad zal worclen geplaatst en waa,•yan 
nfschrift zal worden gezonden aan den Raad 
Yan State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's GraYe1;liage, den 15den F ebruari 1904. 
(get. ) WILH EL~nN A. 

De :Minister vein Financie"n , 
(get. ) H .\lt'n : YAN TF:CKUYBlJRG. 

(Uitgeg . 25 Febr. 1904.) 

15 Febniari l!l04. J3F:SLU1T , bouclende YOOr• 
loopige vnststelling van de regeling van 
de opleiding on de benoerni ng rnn inge• 
lijfdeu bij de militie te land tot den offi
ciersrang bij het wapen der infan te rie, 
zoomede tot regeling van de opleiding 
voor bevordering van militie-officieren bij 
dat wapen. S. 46. 

v\TTJ WILHELMINA , rnz. 
Op de voo ,·dracht van Onzen Mini ste r van 

f-itaat, Ministe r Yan Oorlog van 12 Febrnari 1904, 
Knbinet Litt. X"; 

OYerwegende , dat het wenschel ijk is eene 
nadere proef te nemen ter zake van bet op· 
leiden van militie-officieren bij het ll"flpen der 
infanterie en mitsd ien wijziging te brengen in 
de bepalingen, YOOrloopig yastgesteld tot rege· 
ling van de opleic1ing en de benoeming n111 
ingelijfden bij de militie te land tot den 
-0fficiersrang bij het wnpen der infanterie; 

Gezien het bepaalde bij artikel 115 der 
:i\Lilitiewet 1901 ; 

Gezien het K oninklijk besluit nn 27 ,Juli 1903 
(Staa tsblacl n°. 249) ; 

H ebben goec1gevonden en Yerstaan, 
A. In te trekken het hiervoren genoemde 

Koninklijk besluit Yan 27 Juli 1903 ( aatsblad 
n°. 249) ; 

B. ]3ij wijze rno proef te bepalen : 
Art. l. Jaarlijks kan Yan elk der regimenten 

rnn de infanterie - het regiment grenadiers 
en jagers daaronder begrepen - een door Onzen 
Mini ster Yan Oorlog rnst tc stellen aantal 

ingelijfden bij de militie to lunc1 ll"Orden op· 
geleicl tot mi!itie-offici er. 

2. Om YOor de opleiding, in hct vorig artikel 
bedoeld , in aanmerk ing te kunnen koinon, moot 
de ingelijfde bij c1e m ilitie te land: 

1 °. met gunstigen uitslag hebbeo afgelegd 
een cxamcn, volgens het progranuna ,~oor bet 
toelatingsexamcn tot het rosen-ekader bij het 
wapen; 

bet afleggen van dit cxamen wordt niet ge
vorderd , voor zooYeel den belanghebbenc1e 
rnn genoemcl toelatingsexarnen vrijstelling zou 
zijn vcrleend ; 

20. indien hij behoo,·t tot de categoric B of O 
van a,tikel 3 ook in ande,· opzi cht clan bij het 
examen oncler 1°. bedoelcl, Yan den noodigen 
aanleg en van geschiktheid voor de opleiding 
hebben doen blijken: 

3°. krachtens het l>epaalde bij artikel 9 van 
de l\Iilitiewet 1901, eene verbintenis hebben 
aangegaan als adspirant-militieofficier , op grond 
waarvan hij gehouden is tot het nakomen nm 
de Yerplicbtingon voo ,· hem voortvloeiende uit 
de toepassing rnn het benaalde bij dit besluit. 

3. Eene ,·erbintenis , als becloeld onder a•. 
van artikel 2,- kan worden aangegaan: 

A. Y66r zijn indiensttreden door den militie
plichtige, die -in het loopende jam· zijn ee rste
oefening tijd volbrengt; 

B. door den m ilicien-korporaal en den mili
cien-sergeant, die in het loopenc1e jaat" zijn 
ee,·ste-oefen i ngstijd volbrongt , en 

0. door den milicien-sergeant, die in een 
vorig jam· zijn eerste-oefeningstijd heeft ,·ol
bracht. 

Ten aanzien Yan militieplichtigen als be· 
doeld oncler A, B en O wordt geen onderschoid 
gemaakt tusschen hen, die ter rnlledige- en 
hen, die tot korte oefening bestemd of inge
lijfd zijn. 

4 . Door Onzen Minister rnn Oorlog worden 
yastgesteld , 

de rcgel ing van het examen, in artikel 2 
onder 1 °. genoemd; 

de wijze en h et tijdstip, waawp m oet zijn 
gebleken van don aanleg en rnn de geschikt
heid in artikel 2 onde,· 2°. bedoelcl ; en 

het formu1ier rno,·de schriftelijke verbintcn is, 
in artikel 2 onder 3°. bedoeld, zoomede het 
tijdstip, waawp deze Yerbintenis moet worden 
gesloten. 

5 . D e adspirant-militie-officie,·, behoorende 
tot de categorie A Yan Artikel 3, verbindt 
zicb tusschen 1 en 5 l\!Laart onder de wapenen 
te komen en, gerekend rnn 111:aart, gcdurende 
twaalf achtereenvolgonclc maandcn onder de wa
pencn te blijYen. 
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H ct gestelde in bet eer$te lid van clit artikel 
is niet van toepassing op den militieplichtige, 
die in 1904 zijn eerste-oefeningstijcl volbrengt. 

D c7.e is gerechtigcl de verbinten i · aan te 
gaan in de maand )laart van dit jaar, zullende 
de in het eerstc lid genoemde term.ijn van 
twaalf maanclen , voo,.- hem gerekencl worclen 
in to gaan op 15 1ilaart 1904. 

6 . De aclspirant-militie-officier , bchoorende 
tot de categorie B of C van artikel 3 ver
biHcl t zich: 

1°. als milicien-sergeant dee! te ncmen aan 
de J)laatselijke oefeningen (vaandrigscursus) 
van hot rnservekader van het wapcn, bedoelcl 
in artikel 15 , A , Illb van het K oninklijk bc
sluit van 12 1lei 1902, n°. 22, gedurende het 
wintertijclperk , volgend op zijn v l'trek als 
milicicn-sergeant met g root verlof voor de 
ccrst, maal, clan we! rnlgend op bet tijdstip , 
waarop hij de verbintenis, bedoelcl onder 3°. 
van artikcl :.l, heeft aangegaan ; 

of 
- indien deze oefoningen alsdan ni et plaats 

vinden in of nabij .de gemeente, waar de be
trnkken ingelijfde bij de militie tc land met 
grnot vcrlof verblijf houdt - in dat tijdperk , 
tot het cloorloopcn van de bedoelde oefeningen, 
onder de wapenen te komen voor den tijd van 
ten hoogste twee maanden, t er plaatse en op 
h~t tijdstip door Onzen :llinister van Oorlog 
vast te stellen , 

:2°. onder de wapenen te komen, bij een door 
Onzen 1iiini ter van Oorlog aan te wijzen regi
ment v,.n hot wapen, gedurenclc het tijcl vak 
van half J uni tot uiterlijk 31 A ugustus, vol
gende op het vorenbedoelde wintertijdperk. 

7. D e adspirant-militie-offi cier ve rbincl t zich 
orn na zijne benoeming tot m ilitie-offi ier, 
gedurende zijnen militie-diensttijd, onder de 
wapenen te komen : 

1°. in het jaar der benoeming of het daarop 
volgencle jaa r, tusschen 1 Juli en 31 October, 
geclnrnncle ach t weken, en 

:2°. daarna om het andere jaar tus chen 
1 .Juli en 30 September geclurende 4 weken. 

8 . De aclspirant-militie-officier verbinclt zich 
wijclers om, na ½ijn overgang in deu offi ciers
rang bij de Landwecr , telkenmal , als de clienst
plichtigen van de Landweerafdeeling, waarbij 
hij is ingecl eeld, ingevolge artikel 11 der Lancl
wecrwet oncler de wapenen mocten komen, 
binnen 30 dagen v66r het tijd tip van opkomst 
der bccloelcle dienstplicbtigen, gedurcnclc veer
tien achtereenvolgencle dagen bij eon der korp
sen van hot wapen der infan terie clic~st te 
clocn , om een practischen l1erhalingscursus tc 
doorl oopen. 

Zoowel in het geval van clit artikel , al s in 
de gevallen van artikcl 7, g lclt, dat de belang
hebbendc 7.0oveel clagen !anger onder de wape
nen ve rblijft, al s hij door zicktc, als anderszin s, 
aan den dienst onttrokken is geweest , ten½ij 
Om,;e ) [inister van Ool'log, op verzoek van 
den belanghebbencle, anders mocht beslissen. 

9 . De adspirant-militie-officier is, ook wan
neer hij dee! neemt aan de plaatselijke oefe
ningen, in artikel 6 bedoeld, in uniformgeJ,:-leed. 

10. Gedurencle den tijd der opleiding is de 
adspirant-militic-offi cier vrij van de ,erplicb
ting tot bijwoning rnn het jaarlijksch oncler
zoek en tot opkomst voor hcrhalingsoefeningen. 

11. D e adspirant-militie-officier, die bij de 
opleiding onvoldoencll' ll ijver aan den clag lcgt, 
of in het algemeen zijne verplichtingen al s 
zoodanig niet naa r behooren nakomt, of phys iek 
te zwak of intellectueel achterlijk blijkt te zijn , 
of we! door gedragingen in- of buiten dienst 
niet !anger de waarborgen geeft, cl at hij waarclig 
zal zijn den officiersrang te bckleeden, kan door 
Onzen 1linister van Oorlog van de opleiding 
worden ontslagen. 

Bij ontslag wegens onvoldoenclen ijver of 
wegens het niet naa r behooren nakomen van 
de ve rplichtingen, clan we! wegen gedragingen 
als in de eerste al inea van dit artikel bcdoelcl , 
worclt de adspirant- rnili t ic-offi cier niet ontheven 
van zijne nijwillige verbintcni s en blijft hij 
dus, hoewel niet meo1· deelnemende aan de 
opleicling, gehouden den werkelijken dienst te 
vcrv nllen, waartoe hij krachtens ½ijne vrij
willige verbin tenis verplicht is. 

H eeft het onts1ag daarentegen plaats om een 
van de ande re rcdenen in de l ste alinea van 
dit ar tikel vermelcl, clan wordt de acl spirant 
ivel van zijne v rijwilligc ve ,·binten is ontheven 
en blijven clus u itsluitencl de ui t de rnili t iewet 
voortvloeiende pli ch ten op hem rusten. 

12. I n afwachting, dat hieromtrent door Ons 
nadere bepalingen zullen worclen vastgestelcl, 
zullen bet p rogramnlll. van l1 et examen voor 
m ili t ie-offi cier bij cl ' infanterie, 7.0omede de 
regelen, Yolgens welke dat examen wordt ge
houclen en het tijclsti p, waarop het geeincligcl 
m et zijn , vastgesteld ,vo rcl cn door Onzen 
Mini ster van Oorlog. 

13. Onze )lini ster van Oorlog kan , onder 
de voorwaarden door hem vast te stellen, den 
adspirant-mili t ic-offi cier, di ' aan het examen , 
in artikel 1:l bedoelcl , niet voldaan heeft , ver
gunnen dat examen in zijn geheel of we! ge
deeltelijk anclerrnaal af te leggen. 

Hij , aan wien die vergunning niet Yerleend 
worclt, of cl ie cl aa 1Toor niet in aanmcrking 
wenscht te komen, clan wcl cli,0 ten t\1-eede 
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male bij dat ('x amen niet laagt , wordt van 
de- verbintenis on theven , blijvendc de uit de 
Militiewet ,·oortvloeiendc plichten op h em 
rnsten. 

14. V oor benoeming tot militic-oflki cr b ij 
de infanteri e worden bij Ons in aanmel'ldng 
gebracht de adspirnn ten-rn ilitie-offic ier , die : 

1 °. het be\l·ijs hebbcn overgelegd nm te 
r. ijn N eclerl ancler, oYercenkom stig arti kC' l 13, 
1°.-3°. der :)[ili t ie"·et 1901 ; 

2". hebben voldaan aan hct examen, bedocld 
in artikel 12, en 

3°. zich gunstig onderschciden door bcsch a
,·ing , practischc geschiktheid , ged rag, ijve r, 
e n nndere hoedanighedcn, voo1· den offi ciers
rang , ·ereiscbt. 

15. Als tegemoetkoming in de kosten van 
aanschaffing van ee rste uit rusting ontvangt 
de mili t ie-offi cier bij zijne benoeming eene 
som van ho11 de1·d i·ijftig ·_gulden (f 150). 

16. D e opleid ing rnor bevorde ri ng van de 
militi e-officiercn bij de infa nteri c gcschiedt in 
c](" eer tc plaats gedurende n ij willig , ·erblijf 
onder de wapenen en b ij het dcelnemen aan 
voo 1· hen niet ve rpli chte oefeningen, een en 
a nder overeenkomstig nader rnst te stellen 
rc·gelen, en wijders ook gedu rende den t ijd 
dat zij , ingevolge art ikel 7, voo 1· berhalings
oofeningen onde r de wapcnen zijn . 

17. Bij wijze van p roef wordt Ooze :)Ii nis
ter van Oorlog ,·oorloopig gernach tigd, met 
bctrekking tot den inhoud van de YO renstaande 
artikelen Y0or zooveel nood ig, de ,·order vei·

eisch te rnaatregelen te nemen en de verden ·er
eischte voorsch1·iften te geven. (1) 

Onze :\Ii niste r Yan Oorlog is bC'last met de 
uitvoeri ng van dit beslnit dat in het 8 faats
blad zal worden geplaatst en "·aarvan afschrift 
v.al worden gezonden aan de Algemeene Beken
k an1er. 

's Gravenhag(•, den 15don Febrnari 1904. 
(_get.) WILH E LMIN A. 

De Mi ni8ter va11 8taat , Minister 1:(1n Oo,·log, 
(get. ) J. 'N. BKltGANSIUS. 

(Uitgeg . 22 l •'ebr. 1904.) 

18 Februari 1904. B.E~LUIT, houdende besli s
sing dat de gemeentcraad aan art. 26 der 
wet op het lager onderwijs de beYoegd
hcid on tleent niet alleen om onder goed
kcuring van Gedepu teerde Staten een al
gemeene rngeling vast te stellen orntrent 
geh eelen of gedeeltelijken sti lstand der 

(1) E en en ander is gcregeld bij beslµ it van 
den ::\linister Yan 3 ~1aa rt 1904 (S taatscourant 
11°. 55). 

jaa rn·cdde van ondendjzers in gem! Ya n 
verhindering wegens ongesteldhcid, maar 
ook om , waar zoodanigc algemeene rege
ling niet bestaat, voor een bcpaald ,.ieh 
voordoend geval een tijdclijko reg<"ling op 
dit punt te treffcn. 

WJJ "WlLHEL?illNA , f:NZ. 

Heschikkende op het beroep, ingesteld door 
de raden de r gemeenten A bcoude-Proostdij l' n 
A bcoude-Baa,nbrugge tegen het besluit n m G-e
deputeerdc Sta ten Yan Utrecht d .d. 17 Hl'p· 
tember 1903, n°. 38, waarbij goedkeuring i, 
onthouden aan de gemcenschappelijke beslui tcn 
van de raden der gem oenten Abcoude-Proostdij en 
A bcomle-Baarnbm gge van 27 F ebrnari /13 .iHaart 
1902_ en 6 J uni 13 .] uni 1902, te r zakc Yan het aan 
E . VAS GRO:NINGf~N, ondenvijzer aan de opc•n• 
bare lagerc school dier gcm cente, geYestigd te 
te Abcow:/e, verleend ,·erlof ; 

Den Raad van Htate, afdeeling voor de ge
sch illen Yan bestuur , gehoord , ad\'i es ,·an 
27 .Januari 1904 , n°. 298; 

Op de voordt'acht van Onzen Minister ,·:111 
Binnenland sche Zaken van 15 l?ebrnari 1904, 
n°. 878, afd. Onderwijs; 

(herwegende, dat bovenvermelde gerneente
raden bij bes lui t van 27 F ebruari/13)'laa rt 1902, 
h un beslui t van 17 .Januari /17 J anuari te von·n, 
- waai·bij aan E. \'A)I GRos rxor~N, onderwij;,;er 
aan de gemeenschappelijke open bare school ,·oor 
lager ondcn vijs der gem eenten A bcoude-P 1·oostdij 
en Abcoude-Bamnbrugge, tot herstel van gezond
heid een ve rlof van cl rie maanden wcrd tocge
staan , onder YOO rwaarde, dat de kosten dcr 
plaatsvervanging geheel voo t· zijne rekening 
zouden kom cn , in dier voege hebben ge wij
zigd , dat de kosten van ve rvang ing voor d e· 
h elft voor reken ing der gemeente zullen kom cn; 

dat genoemde gemeen teraden ver,·olgens b ij 
besluit nm 6 Jun i/3 J'uni 1902 het verlof ,·an 
VAN GRONIKG IJ: N hebben ,·e rl engd op de voor
waarden hem over de ee rste drie m aanden HJr· 

lecnd ; zoodat ook voor bet verdere ve d of de 
gemeenten voor de helft de ko ·ten dcr plaats
ve rvang ing zouden dragen ; 

dat Gedeputee t·de Staten rnn Utrecht hierop 
bij beslui t van 17 'eptember 1903, n°. 38, ann 
e,·envermelde gemeenschappelijke gemeente
raadsbesluiten hu nne goedkeuring hebben ont
houden , op grond dat een gem eentcraad we! 
bcvoegd is onder goedkeuring van Gedcpu
tee rde l:itaten , bij verordening regelcn vast te 
stellen omtrent geheelen of gedeoltelijken stil 
stand van jaa rweddc, in geval ondenvijze rs bij 
het openbaa r lage r ondenvijs wegens ongestc·lcl
heid rnrhinderd zijn hunnc hetrekking \\'llar te 
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nemen , cloch clat \\"aar emlk eene verorclening 
niet bestaat - gelijk in de gemeenten Abcoude
Prooatdij en .d.bcoude· Baainbrugge - de jaar
weclcle van den onclerwij;1,er bij ongestelclheicl 
geheel moet worclen uitbetaalcl, en de kosten 
zijJJer vervangiDg niet voor de helit door hem 
moeten worden geclragen; 

clat de raclen cler voornoemde gemeeDten van 
dit besluit van Gedeputeercle t:ltaten bij Ons in 
beroep ;1,ijn gekomen, daarbij aanvoerencle, clat, 
aangeY.ien Y~\N GR0NINGEN verlof had aange
vraagd, in stecle van ;1,ich eem·ouclig ?.iek te 
melclen , omniddellijk tot vervanging moest 
worden besloten, waardoor de gemeenten tot 
eene buitengewone uitgave werclen verplicbt, 
weshalve appellanten vermeenen iu hun recht 
to ;1,ijn, aan hot verlof eene voorwaarde te 
hebben verbonden, die voor V.A.N GRONING.EN 
niet to bczwarencl was, getnige, clat bij voor 
het eerste verlof claarmede genoegen heeft ge
nomen, ei1 voor het verdere ,·e1-Iof bestendi
ging clier voorwaarde b eeft aangevraagd ; 

Ornnvegencle, dat, volgens het voorlaatste 
I id van art. 26 der wet op het lager onderwijs, 
de jaarwedden der aan de openbare school 
verbondcn onderwijzers door den gemeente-

. raacl worden geregeld onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten; 

dat clit voor chrift is algcmeen en dus ook 
wodanige tijdelijke regeling betroft . als in bet 
onclerhavige geval, met afwijking van betgeen 
omtrent de jaarwedde Yan den onclerwijzer 
E. V.A.N GRONINGEN reeds vroeger wettig was 
vastgesteld, bij de hierboven vermelde be
sluiten der gemeenteraden van .dbcoude-P·1·oostdij 
en Abcoucle-Baa,nbrugge werd getrpffen, ten aan
;1,ien der jaarwedden van evengenoemclen oncler
wijzer, ge iurende den tijd , dat aan clezen, tot 
herstel van gezondheicl , verlof wercl verleend 
om zijne betrekking niet waar te nemen ; 

cfat aan voormelde . gemeenteraclen de be
voegclheid tot het treffen van znJk eene af
wijkende tijclelijke regeling, ter voorziening 
in de behoefte van een bepaald zich voordoend 
geya] , voorzeker niet kan ont;1,egd worden, 
omclat in hunn e gemeenten niet reeds van te 
voren, onde1· goedkeuring van Gedeputeerde 
8taten , bij raadsvcrordening regelen waren 
gesteld omtrent geheelen of gedeeltelijken stil 
stancl der jaarwedde van onderwijzer , die we
gens ongesteldheicl verhinderd zijn hunnc be
trekking waar te nemcn ; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
hun bestreden besluit, alzoo ten onrechte op 
dien grond hunne goedkenring aan voormelde 
raadsbesluiten hebben onthouclen ; 

dat ook overigens de regeling, welke deze 

besluiten te11 aanY.ien der jaarwedde van den 
onderwijzer E. V.A.N G1tos1:-.:0Es, op diens 
verzoek, inhielden, Ons allcszins redelijk YOO!"· 
komt ; 

Gezien cle wet op het lage r ondcrwijs; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ve rnietiging van het bestreden besluit, 
al snog goed te kenren de gemeenschappelijke 
besluiten rnn de raden der gemoe11ten Abcoucle
Proo.Ytdij en Abcowle-Baarnbrugge van 27 Fe
brnari /13 ~Iaart 1902 en 6 .Juni 13 J,mi l!l0:2, 
en mitsdien vast te stellen, dat voor den tijd 
van 1 Januari tot 1 .Juli 1902, gedurende wel
ken uan den onderwij?.er E. V.A.N Gl{ONlNCH:N, 
tot herstel rnn gezondheid, ve1·lof is verleend 
om zijne betrekking niet waar te nemen, de 
aan hem toekomcnde jaarweclclo wordt vermin
derd met de helft der kosten Y.ijner ver\'anging. 

Onze :Minister van .Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (\\T. v. B. A.) 

19 Febn wri 190-!. .BESL UIT , tot vaststelling 
van eenige buitengewone ma;.t1·egelen tot 
afwending van de pest en tot wering h arer 
uitbreicling en gevolgen. 8. 47. 

WIJ vVILHEL)]]NA, :t: NZ . 

Oven vcgende, dat toepass ing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblall n°. 80), aangevulcl 
bij de wet van :ZO Juli 1884 (Staatsblad n°. 164) 
en gewij?.igd b ij artikel 19 van cl e wet ,~an 
16 .April 1886 (Staatsblacl n°. 64), tot n st
stelling van buitengewone maat1·egelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen, 
nooclzakelijk is wegens het voorkomen vau 
pest op enkele plaatsen in het bnitenland ; 

Op de voordracbt Yan Onzen Minister van 
Binnenlanclsche Zaken van H J:muari 1904, 
n°. 367, afdeeling Binnenlancl eh Bestuur; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
9 F ebrua l"i 1904, n°. 17) ; 

Gelet op het nacler rapport van Onzen Mi
ni ster van Binnenlandsche Zaken van 16 F e
bruari 1904, n°. 1191, afdceling Binnenland eh 
Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
A r t. 1. V erboden zijn , tenzij met vergunniAg 

van Onzen 1Iinister van Binnenland che Zaken 
en m et inachtneming van de door dozen ter 
voorkoming Yan verbreiding der besmctting 
te geven voorschriften : 

1 °. onderzoek van personen en goecleren op 
de aanwezigheid · van pe tsrnctstoffen door 
1n.idclel van proefnemingen op dieren ; 

2°. het verri chten Yan lijkopening op lijken 
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van personen, overleden aan de pest of ver
dacbt van aan de pest lijdendc te zijn geweest; 

3°. vervoer van stoffen, die pestsmetstoffen 
zijn of verdaeht worden bet te zijn. 

2. Dit besluit, clat gedui-ende een jaar van 
kracht blijft, treedt in werking op den twceden 
<lag na dien der dagteekening van het Staats
blacl en van de Staatscou,:anf, wanrin het is 
gcplantst. 

Onze Mini ter van Binoenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dnt in bet Staats'f)lacl en gelijktijdig in de 
Staatsrourant zal worclen geplaatst, en waar
van afschrift zal worclen gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage den 19clen F ebruari 1904. 

(get. ) WlLHELMI.i: A. 
De Jliniste,· van Binnenlandsche Za7cen , 

(get. ) Km.'l'Ell.. 

( Uitge,g. 1 Maa,·t 1904.) 

l!l Pebruari 1904. Br~SLUIT, waarbij ·gela t 
wordt, dat de inrichting der vereeniging 
's-Gravenlw.agsche 1,irijkverplegi,1g, te 's-(ha
i;enhage, gevestigd aldaar in het gebouw 
Stille Veerkacle n°. 20, zal worden geplaat t 
op de lijst bedoeld bij artikel 4, par. 2, 
cler wet op de personeele belasting. S. 48. 

WIJ WILHELlllNA, Eisz. 
Beseh ikkende op het beroep ingesteld door 

het Bestuur der ve reeniging 's-Gravenhaagsche 
Wijkverpleging te 's-G1·avenhage tegen de be
schikking van den directeur der ·directe be
lasti ngen, invoerrechten en accijnzen te Rot
terdam, van 3 Juli 1903, n°. 1052, op zijn 
verzoek om de inrichting dier vereen iging, 
gcvestigd in het gebou w Stille Vee,·kade 11°. :20 
te 's-G.·avenhage, te plaatsen op de lijst be
doeld bij artikel 4, par. 2, der wet van 
16 April 1896 (Staatsblacl n°. 72) tot regeling 
cler per oneele belasting ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestum, gehoord (advies van 
21 October 1903, n°. 192) ; 

Op cle voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 15 Februari 1904, n°. 28, Directe 
Belastingen; 

Overwegende, dat bet verzoek door den 
Directeur is afgewezen op grond: 

1°. dat met cle inrichting, zal zij aan den 
eisch der wet beantwoorden, geen winst mag 
worden beoogd of gemaakt anders dan ten 
bate van inrichtingen als onder par. 1 cl van 
artikel 4 bedoeld, of voor armenzorg; clat aan 
die voorwaarde niet wordt voldaan, daar h et 
bestuur de,· vereeniging, volgens artikel 12 

cler statuten, cle vrijbeid hecft om, wanneer 
de geldmicldelen clit toclatcn, ten behoevc, clcr 
verpleegsters (waaronder is begrepen de di re~
trice Yan bet wijkgebouw) eene pensioen- en 
invalicliteitsve r>1ekcring te sluiten; 

2°. dat daarenboven een gedeeltc Yan het 
gebouw door de vcreenig ing wordt verhuurd 
aan dr. CORES TERV.A.ERT ter ko teloo>1e lx·
hancleling van diens minvcrmogcncle patienten, 
waan-001· zij jaarlijks eene vergoecling rnn 
f 400 ontvangt, zoodat het gebouw ni et ?£it-
8lttitencl_voor een cler onder artikel 4, par. 1 d, gc,
noemcle doeleinden wordt gebezigd en mits
dicn ook in dit opzicht niet aan den eisc-h 
cler wet wordt voldaan ; 

Ovenvegencle te dicn aanzien : 
Ad . lwn dat de per onen te wier behoeYe, 

volgens cle statuten, eene pensioen- en innili
cliteitsverzekering kan worden gcsloten, in 
dienst dcr vereeniging, tot verwezenlijking van 
hnar doe!, werk>1aam zijn; dat dus de Yoor 
d ie verzekering vereischte uitgaven moeten 
worclen beschou\\'cl als een dee! der belooning 
welke cl ic personen voor hare cliensten genieten; 
dat zij al >1oodan ig behooren tot de kostc•n 
aan den ph ilanth ropischen arbcid der Yer
eeniging verbonden, en gecnszin eene met 
dien arbeid behaalde winst vertegcnwoordigen; 

Acl 2w n dat artikel 4, par. :2, de,· wet niet 
v or~cbrijft eeno lijst van de gebouwen en 
gedeelten van gebouwen die volgens par. 1 d 
onbelastbaar zijn, maar eene lijst van de in
richtingen bedoeld onder par. 1 cl, zoodut 
bier alleen de vraag is te beantwoorden, of 
de inrichting der vereeniging 's-Gravenhaagsclte 
Wijkverp /eging is cene inrichting tot genezing 
of verpleging van zieken of gebrekkigen waar
bij geen winst wordt beoogd of gemaakt anders 
dan voor inrichtingen als onder par. 1 cl be
cloeld of voor a rmenzorg ; 

dat bet voor de beantwoorcling dier n·aag 
n iets ter zake afcloet, of het gebouw waarin 
die inrichting is gevestigd, al clan niet gedeelten 
bevat die uitsliiitencl daarvoor (althans ni et 
tevens voor belastbare doeleindcn) worden 
gebruikt; 

dat dit veeleer eene vraag is waartoe eer,t 
aanleiding bestaat, wanneer de inri chting door 
plaatsing op de lijst is gequalificeerd als in
rich ting bedoeld onder par. 1 c!, en die dan, 
afzonderlijk voor elk belastingjaar, naar den 
alsdan bevonden toestand, client te worden 
beantwoord door den inspecteur en het college 
van zetters, bij art. 49, par. 1, der wet met 
cle vaststelling der aanslagen en dus ook met 
de toepassing der \'l'ijstelli ngen belast ; 

Overwegcnde voorts, dat cle inrichting cler 
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vcreen igi ng ' 8· Gra,-e11hac1gsrhe n·ij!.:l'erplegi11,r; 
te 's-(Jra,-enfwge, geYestigd aldaar in het gc
bouw Stille r ee-rkade n•. 20, m oet " ·o rdcn be
~chouwcl als cone inrichting bedoeld b ij arti
kel 4, par. 1 d , der "·et , aangezien de eenige 
bodenking die daartegen is ge rezen, niet al s 
juist kan ll'Orden erkend ; 

G-ezien de wet Yan 16 April 1896 (Staatsblad 
n•. 72), zooal s ,dj is gcwijzigd bij di e rnn 
2 .J uni HJOO (Staatsblad n•. 77) : 

H ebben goedgevonden en vcrsta:111 : 
m et vernietiging van de bestreden bes liss ing 

te gc la stc11 , dat de genoemde irn·ich t ing wo rde 
geplaatst op de lij st ~·oorgeschreven bij a,ti 
kcl 1, par. 2, dor ll'et tot regeling der per
sonccle belasting. 

Orn1e )linistcr rnn Finan cien is belast m et 
de uitvoering Yan dit besluit, dat in h et 
Staat.Yblad en tegelijk met zijn rapport in de 
Stctat8cow ·aut ;;ml worden geplaatst, en waar
van afsch rift zal worden opgezonden aan den 
Raad van t:ltate , afdceling \"Oo t· de geschillen 
van bestuur. 

's G-ravenhage, den 19den F ebmari 1904. 
(get. ) WILH.ELMIN A. 

De Mi nister i•an P i11a11 cii!n , 
(qet.) ffA R'!'f; \", TfX' KU:NIHJR G. 

(Uitgeg. 2 Maart 1904.) 

11-i Fel,nuiri l!JO-!. BE8 I.UIT , h oudende too
kenning \'Un belooning en \'ergoeding voor 
bureau-, re is- en verblijfkosten Yan den 
\'OOrzitte r enz. der comn1issien Yoor de 
herz iening rnn de belastbare opbreng t 
der gehouwde eigendommen. 

Wu \VlLHEL)UNA. t:1-1z. 
Op cle voordracbt n n Onzen ) '[inister rnn 

l~inancien van 16 F ebruari 1904, n•. 18, af
deelingcn Di recte Belastingen en Oomptabi li 
te i t en V erificatie: 

Gezien artikel 18 der wet rnn :2 )lei 1897 
( taatsblad n•. 1:24), bepalende dat door Ons 
aan den voorzitter, de Jeden , plaatsvervangende 
lcdon en den ec retari s der h oofd commissie, 
a lsmede aan de voorzitters, plaatsvervangende 
YOOrzitters, leden en plaatsvervangende leden 
der commiss ien voor de h~rzioning van de 
belastbare oµbrengst der gebouwde e igen
dommen ecne belooning en vergoeding voor 
bureau- , reis- en Yerblijfkosten kan worden 
toegekend ; 

Gezion do wet van 11 J·anuari 1904· (Staats
b/{((t n• . 5) : 

Gelet op cl e ,·erdeeling van h et Rijk in 
schattingsdi stricten , Yastgosteld o,·e reenkom
st ig h et bopaaldo bij artikel 9 de r ee rstge
melde wet: 

H erzien het Koninklijk hesluit rnn 26 Ue
tober 1897 , n•. _31; 

H ebben goedgcl\"onclen en nrstaan: 
Art. 1. Aan de voor7- itte rs en leden cll•r 

Yoormelde con11niss ien worclt voo1· de m:, ,·k
zaarn hedcn de r h erziening ,·olgens de laat~t
gem elde wet, toegekl•nd : 

l. E eno belooning berlragencl c : 

I Voor 
tle n Voor dt 

I 

Voor- Ledon. 
zl\tcr. 

I 

A. ln do d istri ctcn: 's G-ra-
venbagc I en II, R otte rdam I I 
en II en Amsterdam 1, ll i 
en III . . . . . . . If 60.- I f 50.-

In het district Utrecht I . 160.-· JOO.
In cle districten : L e iden, 

t:lcbiedam, Gouda , Dordrech t , 
v\'eesp , Zierikzce, L eeuwar
den, Uo te rwolde, Steeml"ijk, 
Groning n 1 en Roermond . 600. - 400.-

ln de di tricten: Schij ndel, I 
D elft, Alph en , Zaandam, 1\Iid
d elburg, Amersfoort , D ok-
Imm en .Maastricht . 600.- 5()(). -

In de di stricten: Am hem , 
Gend ringen , G-orinchem , Bl'iel
le, H aa rlcm, Goes, Utrecht IT, 
H eerenYcen, Sneek en H orst. 760.- HOO.-

In cle d i tricten: 's H ertogen
bosch , Tilburg, Breda , R osen· I 
daal , Gcldermalsen , H oorn , 
Z wolle , Tubbergen en vVin-
sch oten . . I 850.- · 700.-

ln do di stricten : Alkmaar , 
Almelo, G roningen 11, A ssen , I 
H oogeYeen en Y enlo. . . . H60.- SOO.-

In de cl istricten : Y cgh el , 
Eindho\'en , Rarderwijk , Nij
m egen ,_ Zutphen , D oetinchem \ 
en D e, ente r . . . . . . . 1100.- \JOO.-

Wanneer de YOorzitte r Rijk arnbtenaa 1· i ·, 
r essorteerende onder het departem ent Yan Fi
na ncien , geniet hij de h olft van h et , ·oor den 
V oorzitter van zijn di trict n stgesteld beclrag. 

B. Y oor den ,~oo rzittc r en de leden daaren, 
b oYen Yoor elk gebouwd eigendom als bedoc•ld 
in arti_kel 8 der wet , dat Yolgens de laatst
gemelde wet m eer door hen geschat is dnn 
h et getal die r e igendommen waa1Toor reeds 
volgens a rtikel :2 de r wet Yan 2 Mei 1 H7 
(Staatsblad n". 1:24) eene belastbare opbrengs t 
was rnstgesteld , een hedrag rnn vijftien ceut. 
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ll. Yergoeding ,·oor 1·eis- en verblijfkoston 
Yoor den voorzitter en de leden: 

in de districten: 's Gravenhage I 
en Il, Rotterdam I on 11 en Amster-
dam I , 11 en ill. . f 2.3 .-

in de di tri cten : 8chijndel, Gen-
dringen, Utrecht I en Steenwijk . 150.-

in de d istricten: Oosterwolde en 
Tubbergen . :JOO.-

in de districten: D elft , L eiden, 
8chiedam, Gouda, Dordrecht, Leeuw-
arden, Groningen I en H orst . ,, 300.-

in de districten: Arnhem, Alphen, 
Gorinchem, W eesp , Zaandam, Haar-
lom, Zierikzee en Maa tricht . ,, 400.-

in de districten: Breda , :N ijmegen, 
Geldermal en, Briell e, Room , Middel-
burg', Zwolle, R oerrnond en Y enlo . ,, 500.-

in de di tricten: 's-H ertogenbosch, 
Tilburg, D oetinchern, AJkmaar, Goes, 
Utrecht 11, Dokkum, 8neek, Almelo 
en Winschoten ,, 600.-

in de districten: Eindhoven, Rosen-
daal, Amer ·foort, H eerenveen en Gro-
ningen 11 ,, 700.-

in de di stl'i cten: , egh,el, Harder-
wijk, Zutphen , DeYenter, A ssen en 
Hoogeveen . ,, 800.-

Y oor de leden der commissien, enkel be
noemd voor de· schatting der gebouwde eigen
dommen, bedoeld in artikel 2 van eerstgemelde 
wet, zooals het luidt volgens artikel 1 van 
laatstgernelde wet, ,ml het bedrag der beloo
ning en cle r reis- en verblijfkosten door Ons 
na ingell'onnen advies der h oofclcommis ie 
nuder worden bepaald. 

Indien eon plaatsven·anger werkv.aam is ge
wee t, of indien een voorzitter of lid eenet· 
cornmissie afgetreden of overleden en door 
ecn ander vervangen is, wordt het aandeel in 
bovenvermelde belooning en vergoed ing door 
de permanente comm iss ie, na den voorzitter 
dcr commiss ie te hebben gehoord, voor het 
ven·angen lid en voor den plaat vervanger 
of bet in de plaats getreden lid vastgesteld 
in verhouding tot de ll'Crkzaam]ieden van elk 
hunner en ot iedcrs uitgaven voor reis- en 
1·e rblijfkosten. 

2 . ,oor de werkzaamheden bedoeld in ar
tikel 23 en l'00r het onderzoek der bezwaar
schriften , bedoeld in artikel 28 der eerstge
n1elde wet , wordt geen afaonderlijke belooning 
toegekend. 

Niettemin worden aan den voorv.itter en de 
1 eden bij h!lt rnrrichten dezer werkzaarnheden 
reis- en verblijfkosten l'ergoed op den Yoet 
<ler derde klasse yan het tarief , vastgesteld 

1904. 

bij K oninklijk bcsluit rnn 5 ,Januari 1884 
(Staatsblad n°. 4) gell'ijzigd bij dat rnn 24 J,'e
bruari 1898 (Staatsblad n°. 56). 

I s l'0o1· de hierbedoelde werkzuamheden cen 
lid of plaatsvervanger benoemd door Gedepu
tecrde i:\taten of door de arrondissements- recht
bank ingevolge het bepaalde bij artikel 29, 
derde lid der in het cerste lid bcdoelde wet, 
clan ontvangt hij daarenboven/6.- yoor elken 
dag, waarnp een of meer bijeenkomsten der 
commissie door hem zijn bijgewoond. 

3 . Aan ieder der leden l'an do hoofdcom
missie, benoemd krachtens artikel 12 rnn 
boYenvermelde wet, wordt Y00r de bedoelde 
werkzaamheden eene belooning toegekend l':\n 
f 500.-,. Daarenboven ont\·angt de l'OOrzitter 
al s modanig eene belooning van f 1250.- en 
ieder der twee leden der permanente commiss ie 
bedoeld in artikel 13 l'ijfde lid , dier wet, eene 
beloon ing rnn .f 1000.-. 

De belooning van den senrota ris bedraagt 
f 1500.-. 

Indien een plaatsvervanger werkzaam is ge
weest of indien de voorzitter, een lid der 
permanente commi ssie of der hoofdcommissie 
of de secretaris als r,oodanig is afgetreden of 
overleden en door een ander is ven·angc•n , 
wordt h et aandeel in de belooning door de 
hoofdcommiss ie voor den verYangene en den 
plaatsvervanger of den in de plaats get redone 
vastgesteld in ve rhouding tot de werlrnaam
heden door elk hunner Yerricht. 

Reis- en ve rblijfkosten wegens de werkzaam
heden der herz iening worden aan df'n voor
r,itter, aan de leden en aan den secretari s der 
hoofdcommissie en hunne plaatsvervangcrs 
vergoed op den voet dor twoede klasse rnn 
het tarief, vastgesteld bij K oninklijk besluit 
van 5 Januari 1884 (Staatsblad n°. 4), gewij r, igd 
bij dat van 24 F ebruari 1898 (Sta{tfsblad n°. 56). 

4 . De belooningen bepaald in de artikelen 1, 
2 en 3, v.oomede de Yergoeding naar de arti 
kelen 1 en 2 van dit besluit , worclen in voege 
als hierna vermeld uitbetaald op betalings
lijsten, die, door den secretaris clor hoofdcom• 
missie vastgesteld, van wege On:~en Minister 
van Financien bij de ontvangers der directe 
belastingen worden betaalbaar gesteld: 

de belooning en vergoeding volgens artikel 1 
alsmede de belooning bedoeld in artikel 2 , 
laatste lid , van dit besluit, wanneer het onder
zoek der be7,waarschriften bedoeld in het claar 
genoemd artikel 28 der wet geheel is afgeloo1 en; 

de belooningen, bedoeld in artikel 3 rnn dit 
besluit, wanneer het schattingswerk, de her
schattingen daaronder begrepcn , geheel is af. 
geloopen. 

6 
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Onze mini ster Yan l<'inancien is b voegd op 
voorstel de,· pernrnnente commis ie een ge
deelte de!' belooningen en de!' Yergoeding, be
doeld in artiln•l 1 en :2 van dit besluit, reeds 
v roeger te doen uitbetalen tot een bedrag , 
voor de belooningen in verhouding tot den 
stand der we rkzaamheden , en voor · de Yer
goeding in verbouding tot de betaald e nood
zakelijke reis- en verblijfkosten. 

5 . De aan den ecretari s der hoofdcommissie 
en aan de vuorzittcrs der conuniss ien te ver
leenen vergoed i ng voor bu !'eaukosten zal door 
Ons, de pei·manente commi ssie gehoord, nadcr 
w0t·deu bepaald. 

Onze Mini te ,· van Financien i belast met 
de uitvoering van dit besluit, waa!'van afschrift 
,ml worden gczonden aan de .Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 19 F ebrual'i 190-!. 
(get. ) WILHELM.IN .A. 

De 11liniste,· van Fincincien, 
(get. ) H ,tRTE VAN T,;C KL,;NB URG . . 

:2:2 Febrtuu·i 190!. .8f;tiLUJ.T , houd ende be
paling van het t ijdstip van inwerking' 
treding Yan de Telegraaf- en Telefoonwet 
1903 (Stcwtsblad 190!, n°. 7). 8. 49. 

De imcerkingtredi11g is bepaald op 1 Mam·t 
190-l. 

22 Februwri 1904. .ARREtiT van den Hoogen 
Raad der N ederlanden, houdende beslissing 
dat een algemeen verbod in eene plaatse
lijke verol'dening om , behoudens daarvan 
te vcrleenen ontheffing, op open bar·e plaat
sen muziek- of zanguitvoeringen te geven , 
se renades of optochten te houden niet is 
in strijd met de Zondagswet of met de 
wet op den staat van oorlog en beleg en 
dat het niet staat ter beoordeeling van den 
recbter of zoodanige verordening treedt 
in h etgeen van algemeen Rijksbelang is. 

De H ooge Raad enz. ; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie : 

8chencling van art. 12:2 al. 2 (rnrmoedelijk 
bedoeld art. 1:21 al. 2) der Grondwet in ver
band met art. 11 der wet Yan 15 Mei 18:29 
(Stcwtsblad n°. 28) , houdende .Algemeene Be
palingen d r vVetgeving van het Koninkrijk 
en art. 150 gemeentewet , door bovenaange
haalcle be paling der gemeenteverordening (art. 3, 
sub 5) als een recbtsgelclig voorschrift te hand
haven en toe te passen , niettegenstaande: 

a. die algemeen gestelde bepaling in strij l 
is met hetgeen de wet van 1 )Laart 1815 

(Staatsblad n°. 21) reeds voor cen bepaald ge
val geregeld heeft en geregeld op andere wijze; 

b. de wet van 23 :llei 1899 (Staatsblad n°. 1·> ) 
in art. 25 voor een bepaalcl genii - hetwclk 
in de aangevallen Yerorclening niet is uitge
zonderd - het houden van optocbten heeft 
geregeld en in bet geven van vergunning 
daartoe op andere wijze heeft voorzien ; 

Overwegende , dat de requi rant bij hot be
st red en vonnis overeenkomstig de dagvaarcling 
met andemn is veroordeeld ter zake , dat zij 
te zamen en in vereeniging met clkande!' in . 
den namidclag van 31 .A.ug. 1903, te ongevec r· 
half 6 uur, in de gemeente Bergh een optocht 
hebben gehouden , gaande in geregelde orde , 
onder begeleiding van mulliek , met een vaandel 
over de markt en de vercl er in de dagvaar
ding genoemde straten te 's Heeren berg , welke 
openbare wegen niet Yoorkwarnen op de lig
gers A en C, en zulks met toepassing van 
a rt. 3 , sub 5°. , van de verordening der ge
meente Bergh van :27 :Maart 1903, luidende : 

,,H et is verboden op wegen, straten , paden, 
plantsoenen, pleinen en andere plaatsen tot 
gemeenen dieast van alien bestemd, en op de 
daartoe b hoomnde glooiingen, bermen, stoepen 
en bnrggen: muziek- o~ z11.11guitvoering te 
geven , serenades of optochten te houden"; 

0 ., dat deze verbodsbepaling bij bet voor
gestelde middel van cassatie in strijd met cle 
wet wordt geacht, nu zij een algemeen ver
bod bevat en dus ook verbiedt wat volgcns 
de wet onder bepaalde voorwaarden is toe
gelatea ; 

0. dienaangaande, dat de bovenaangehaalde 
ve rbodsbepaling van de verord ening van de 
gemeente .Bergh , waarvan ovcrigens Yolg n 
art. 21 dier verordening door de tot uitvoe
ring daarvan bm·oegde macht ontheffing kan 
worden verleend , het uitvloeisel is van cle 
bij art. 135 der gem entewet aan den gemeente
raad toegekende bevoegclheid orn in het be
lang der open bai-c orcle , zedelijkheid en ge
zonclheid verordeningen te maken , en niet in 
strijd kan worden geacht met de bij het midclel 
aangehaalde bepalingea van de wet van 1 :Maart 
1815 (Staatsblad n°. 21), houdende l'Qorsehriften 
ter viering der dagen aan den open baren 
Cb ristelijken godsdienst toegewijd , en van de 
wet van :23 :llei 1899 (Staatsblad n°. 128), OJ} 

den staat van oorlog en van beleg , waarbij 
open bare vermakelijkbeden en het houden van 
optochten op bepaalde dagen of onder zekere 
om standigheden min of meer voorwaardelijk 
worden verboden ; - terwijl uit deze wets
bepalingen niet km1 worden afgeleid , dat 
openbare vermakelijkh eclen en optochten overi -
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gcns on beperkt idjn toegelaten , en n iet door 
den gcmeentewctgeve,· kunnen worclen vcr
boden of aan voorwaarden gebonden ; 

en dat , voor ,mover bij het micldel bedoeld 
mocbt zijn , dat door de in deze toegepaste 
ve rorclening get reden is in hetgecn van alge
meen Rijksbelang is, bet onderzoek daarom
trent door het :2• lid van art. 150 der gemeente
wet aan hot oordcel van den rechter is ont
trokkcn: 

0 . dat mitsdien bet voorgestelde m iddel van 
cassatie is ongegrond; 

Venverpt het beroep. (W. v . ' -r R. 8039.) 

:26 Februa,·i 1904. BESLU IT, tot wijziging van 
de bepalingen betreffende de toelating van 
onderofficieren van het leger in N eder
landsch-I ndie tot den Hoofdcursus en de 
toelating van jongeliedeu in N ederlanclsch
Ind·ii! tot de Cadettenschool en de K onink
lijke Militaire .A.cademie. S. 50. 

WIJ WILHELMINA, J;Nz . 

Op de voordracht van Onzen :i\linister van 
Kolonien en van Onzen Minister van Staat , 
Minister van Oorlog, van den :l-!sten Decem
be t· 1903, litt. C, n°. 35, en van 30 D ecem
ber 1903, Ude afd. , 11°. 111 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 .Janual'i 1904, n°. 39) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemdc Ministers van 15 F ebruari 1904, litt. C, 
n°. 16, en van 19 F ebruari 1904, Ilde afd ., 
n°. 142; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

Art. 1 . De artikelen 5 en 6 van het 
Koninklijk besluit van :20 October 1893 (Staats
blacl 11°, 154) worden gelezen als volgt : 

Art. 5. ,,De in artikel 4 bedoelde officieren 
worden, met inachtneming van de slotalinea 
van artikel 1 van het Regl ement voor den 
Hoofdcursus, van eene scbriftelijke instructie 
voorzien, waarin bnn onder meer wordt op
gedragen : 

,,1°. de aan bun zorg toe te vertrouwen 
ondcroffi cieren gedurende de reis zooveel moge
lijk nuttig bezig te bouden ; 

,,2°. ,1icb met die onderofficieren aan te 
melden bij den commissaris van afmonstering 
te Amstercla,n of R ottercla,n, die lien verder 
dirigeert op den staf van bet korps, waarbij 
i-: ij word en i ngedeeld." 

Ar t. 6. ,,Aan elk der in artikel 4 bedoelde 
officieren word t , na volbrachte reis, door de 
zorg van bet Departement van Kolonien, voor 
de aan hun toezicht toevertrouwcle onderofli
cieren uitbetaald: 

,,voor elken onderofticicr, tot en met het 
getal van drie, 7, onderd gulden (f 100.- ) ; 

,,voor elken onderofficier boven het uantal 
van dr ie, t·ijf en tivintig gulden (f :26.- )." 

Art. 2 . De slotalinet1 van Ons besluit 
van :26 .April 1901 (Staatsblacl n°. 79) worclt 
gelezen al s Yolgt: 

,,Bedraagt het aantal der te zamen rei½ende 
jongelieden meer clan clrie, clan worclt aan den 
offi cier, belast met bun geleide, voor ieder 
bunner boven dat getal , slechts vijf en twintig 
gu lden (f :25.- ) tocgekend" . 

Onze }[inisters van Kolonien en van Oorlog 
zijn , ieder Yoo,· ½Oovcel hem betreft , belast 
met de uitvoering '"an dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblacl zal worden gcplaatst en waar
van afschrift aan den Raad Yan 8tate :ml 
word en gezonden. 

's Gravcnhage, den :l6sten F ebrnari 1904. 

(!Jet.) WILHEL:lClN A. 
De ,1Iinister van K olonii!n , (.!Jet. ) lOE NBU R G. 

De Minister vein S taat , Ministe,· win Oorlog , 
(.!Jet.) J . vV. BlmOANSIUS. 

(U,:tgeg. 15 Jfo a,·t 1904.) 

26 Februari 1904. Br:SLU lT , tot vaststelling 
van een bijzonder reglement van politi e 
voor de scheepvaart door de K oningshaven 
en de Niemce ,1Iaas , onder de gemeentc 
Rottenla,n, H. 51. 

Wu WILHEL::\ITNA . r:Nz. 

Op de voordracl]t van Onzen :i\[inister van 
Waterstaat, Handel en Nijve rheid van 6 ,Ja
nuari 1904, L•. 'f, afdeeling Waterstaat ; 

Gelet op de wet van 28 F ebrnari 1891 (Stciats-
blacl n°. 69) ; 

Gelet op bet algemeen reglement van politic 
voor rivieren , kanalen, havens, sluizen, brug
gen en claartoe beh oorende werken, onder be
beer van het Rijk , vastgesteld bij K oninklijk 
besluit van 13 Angustus 1891 (Staatsblacl n°. 158) 
en laatstelijk gewij,1igd bij Koninklijk besluit 
van 8 Juli 1897 (Staatsblad n°. 174) ; 

Den Raad van tltate gehoord (advies van 
9 F ebruari 1904, n°. 20) ; 

Gezien de nadcre voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 19 F ebruari 1904, 
11°. 178, afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het bij K oninklijk be

sluit van 19 October 1899 (Staatsblad 11°. :219) 
vastgesteld bijzonder reglement van politie 
voor de scheepvaart door de Koni 11gshaven en 
de Niemve Maas, onder de gemeente Rotte,·dmn, 
va t te stellen het navolgende : 

6* 
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HlJZO~DER REG-LIDlENT t·an politie 
voo,· de scheeprnctrt door de K oningshai-en 
en de Niernce JJ1cws, 011der de ,qemeente 
R otterdmn. 

!i 1. Van he! va,·en . 

Art. 1. Dit reglement is van to('passing: 
1°. op de Koni ngslwveH te Rotterdam, met 

uibmndel'ing van een strook tN b reedto van 
:25 meter tangs de kaden, gelegen meer dan 
100 rnete 1· boven de spool'wegbrng on moe1· dan 
100 meter beneden de gemeentebrng; 

:2° . op de rivier d Niewce Maas, van de lijn 
getrokken uit een punt op den linkel'Oevel' , 
gelegcn 100 meter bO\-en den Oostmond van 
bet Malle.9at onder de gemeente Rotterda.m, op 
hoekpuntpaal CCCXXXI der herr. iene riv ier
kaart, op don rechteroever ondor die gemeente, 
tot de westelijke grens der gemeento Rotterdam 
bij de westpunt der Rui.9eplaat, en bet tot den 
linkel'Oover doorgetrokken zuidel ijk verl engde 
dier g renslijn. 

Dit reglemcnt is evenwel niet van toopas
s ing op de vaal'tuigen, die, buiten de in arti
kel 9 besch revon ankerplaatsen , aao kaden, 
aanlegsteige1.·s of meerpalon, aan de gemeente 
R ottenlam behoorende, liggen. 

2. T'aartuigen, waa1Toor de golfslag ge,·aar
lijk kan zijn , mogen niet dieper r.ijn geladen 
clan tot eeno lijn , die bij geheel open vaartui
gen op 50 c.)l. onder bet boord, en bij vaar
tuigen, die met luikon worden gesloton, op 
30 c.)L onder hot boord ligt. . 

3. Hot is vol'bodon de stoomflu it voor andere 
d oeleinden te gebruiken, clan tot het ge,0 en 
rnn de seinon bij gemeonteverordening vast
gesteld voor het binnenval'on van Binnenhaven 
en Spoonceghai-en, en van die, opgenomen in 
de bepalingen tot voorkoming van aanvaring 
of aandrijYing op cle openbare wateren in het 
Rijk, die voor de scheepYaart openstaan . 

4 . De schipper van elk zeeschip drnagt zo rg, 
dat des nacbts teeds een man op het dek aan
wezig zij, cl ie de wacht houclt en die bij het 
aunl'Oepon van het vaartuig door de haven
politie verpl icht is antwoord te geven . 

5. Elk zeeschip moet van een voldoend aan
tal goedo trosscn, ankers en kettingen voor
zien zijn . 

D e ankers moeten r.oodanig bo;.:orgd zijn, dat 
geen hand tangs de zijde van hot vaartuig 
uitsteckt; do ankers kunnen voor de kluizen 
geviercl worclcn, mit · de handen zoodan ige 
plaats innemen, dat zij bij aanvaring uiet lich
telijk op of beneden de waterl ijn in het vaar
tuig kunnen dringen. 

6 . "\Vanneor doo_r clc Jigging van cenig mar-

tuig of vlot de be,1-eging rnn een de r brnggen 
rnrbinderd wordt, moet de schipper dadelijk 
zoodanige maatregelen nem en, al~ door d E• 
havenpolitie worden noodig geacht om de lw
weging te kunnen bewerkstell igen. 

7 . Yaartuigen, die geheel of g rootendeel8 
geladen zijn met buskru it of andere ontplof
bare of Licht ontvlambare stoffen, of die eene, 
naar het oordeel der havenpolitie, belangrijkf' 
hoeveelheid dier stoffen aan boord hebben, 
moeten tnsschen den Oostmond van het .lllal
legat en de schutsluis in de Ruigeplaat n11, 
cene sleepboot gebruik maken. 

Zij moeten bij het bevaren van het bo,·on
omschreven ridervak hun weg nemen onde1· 
door de vaste brnggen over de Niemce 1J1aa .. , 
ten:r.ij zij hun mast niet kunnen str ijken, in 
welk geval zij :hun weg mogen nemen door 
cle Koningshaven. 

De in bet eerste lid van dit artikel bedoelde 
vaartu igen mogen, bij mistig of du iste r weder, 
nocb op de ri vier tus ohen de daar genoemdr· 
punten, noch dool' de K onin,qshaven varen. 

8. Bij de aankomst te Rottenlam moeten de 
vaartuigen, die meer dan 30,000 li te r petro
leum, terpentijn, naphta of dergelijke licht 
onh·lambare stoffen aan boord hebben , hiervan 
onmiddellijk kennis geven aan de havenpoli t ie. 

,aartuigen, met bovengenoernde stoffen ge
laden, mogen alleen liggen aan cle kade ,·om· 
de petroleurnbergplaatsen en op de plaat,en , 
door de havenpoli tie daartoe nader aan te 
wijzen, ooder nakoming van de door haal' te 
stellen voorwaarden. 

9 . H et is verboden, tenr.ij met ,-ergunning 
der havenpolitie, om voor anker te komen of 
te meren, of voor anke r of gemeerd te liggen 
buiten de hieronder beschreven en op de aan 
dit reglement gehechte kaart (1) aangeduid(• 
plaat en, waar het ankeren of geanke1·d liggen, 
of het meren of gemeerd liggen, behouden~ 
bet i o a rt. 10 bepaalde, geoorloofd is. 

1 °. Boven de brugg<'n over de Nieuwe 111aas. 
A. Aan den linkeroever beneden de afge

bakende ankerplaats ten dienste der Rijnrna1t, 
van 100 )f. boven den Oos tmond rnn het Ma/
le,qat tot de lijn, aangeduid door de twee witte 
ankerbakens, gemerkt 2, geplaatst bij de r. ,1·a,·el 
zuurfabriek op den recbteroever en landwaarts 
van de lijn , aangeduid door de twee wittf' 
ankerbakens, gemerkt 1, geplaatst bij de 
machinefabriek li'eyenoord. 

De landwaartsche grens bev ind t :dch op 
25 meter rivierwaarts Yan en eYenwijdig aan 
den oever bij middelbaren ebbestand. 

(l } De,:e kaart wordt hierna niet opgenomen. 
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B. Aan deu rechternever, benedeuwaa,·ts van 
de lijn , aangeduicl door de twee witte anker
hakens, gemerkt 2, geplaatst bij de zwavel
zuurfabriek, tot 50 meter boven het V,·ou ,cen
brugje, en landwaarts van de lijn ; aaugeduicl 
door de twee witte ankerbakens gemerkt 3, 
geplaatst bij de Oucle Plantage of van de lijn , 
aangeduid door de twee witte ankerbakens, 
gemerkt 4, geplaatst bij hot drinkwaterleidiog
ha sin. 

Voor het dee! bovenwaarts van den boven
sten leidam van i, et toeleidingskanaal det· drink
waterleiding, bevindt zieh de landwaartsch e 
g rens op 25 meter rivienvaarts van- en even
wijdig aan den oever bij middelbaren ebbe
stand . 

C. Aan den linkeroever, benedenwaarts van 
de lijn , aangeduid door de twee witte anker
hakens, gemerkt 5, geplaatst even beneden 
het VrouwenbrugJe tot de Jijn , aangeduid door 
de twee witte ankerbakens, gemerkt 6, ge
plaatst tusseben het Vroml'enbnigje en bet 
Boerengat, en landwaarts van de lijn , aange
duid door de twee witte ankerbakens, gemerkt 
7, geplaatst een bij de zwavelzuurfabriek en 
een bij het drinkwaterleidingbassin ; de land
waartsche grens bevindt zich op 25 meter 
ri vi rwaarts van - en evenwijdig aan den oever 
hij middelbaren ebbestand, of den kaaimuur. 

D. Aan den linkernever, benedenwaarts van 
tle lijn , gaande door het g roene li cht op bet 
hoveneinde van het Noorclereiland en door den 
schoorsteen der marga rinefabriek van VAN 

o.E:-; BERGH op l i'eijenoorct, tot 100 ~I. boven
waarts Yan , de spoonvegbrug over de N,:emce 
Jfruiy, en landwa:wts v.oowel van de lijn , aan
geduid door de twee witte ankerbakens, ge
merkt 8, geplaatst t usschen het Vro,.,cenbrugje 
en het B oerengat, als van de lijn , gaande door 
het noordwestelijk vlak van den tweeden pijler 
de r spoonvegbrng over de Nieuwe Maas van 
Feijenoorcl af, :wllende de beide laatstgenoemde 
lijnen, zoo mogelijk, nog nader door witte 
bakentonnen worden aangewezen. De land
waartsche grens wordt gevormd door eene 
lijn op een afstancl van 25 meter ri vierwaarts 
van- en evenwijdig aan den kaairnuur. 

2°. Beneden de bruggen over de N ieuwe 
,lfaas . 

E. Aan den linkeroever, van 100 metet· be-
11 edenwaarts Yan de gemeentebrng over de 
X iewre Jlaas tot 50 meter boven het verlengde 
van den beneden ten kaaimuurvan h et Noorcler
eila11cl , en landwaarts zoowel van de lijn, 
gaande door het noordwestelijk vlak Yan den 
tweeden pijler der gemeentebrug over de 
1\-ieml'e Jicws van F, {jenoonl af, als van de 

lijn , aangeduid door twee witte anket·H, go
merkt 9, geplaatst op de voornoemde ge
meentebrng. 

De landwaartsche gl'Cns hev indt v.i eh op 25 
meter rivienvaarts van- en evenwijdig aan den 
kaaimuur. 

F. Beneden de benedenpunt van het Noorder
eilancl, begrensd bovenwaarts door de lijn , ge
trokkcn van do bon;nsto boo i n°. 5 naar ecn 
punt op 100 meter afstand beneclenwaarts van 
den bencdensten kaaimuur van het Noorder
eiland, gemeten in het ,,erlengde van den 
kaaimu u r lungs de Koningshaven; aan de z~jde 
der K oni11gshaven, door het Ye rlengde nu, de 
kade langs die haven op het Noorclereiland e)1 
aan de zijde Yan de ri,·ier, door de lijn aan
geduid door de sub E vermelde ankers, ge
merkt 9, op de gemeentebrug. 

10. V aartuigen, op de in artikel 9 beschreven 
plaatsen, of, met vergunning de r lia ven!'Olitie, 
buiten die plaatsen liggende, zijn Yerplicht te 
ve rhalen · volgens de aanwij,,.ingen van de 
havenpolitie. 

Zeeschepen, op de in artikel 9 beschrevcn 
plaatsen ten anker of gemeerd liggende, rnoeten 
steeds klare kluizen hebben. 

t 1. De schipper ,·an een ten anke,· of ge
meercl liggend vaartuig moet toestaan , dat 
een ander vaartuig langszijde van zijn vaartuig 
ten anker kome en daaraan vastgernaakt worde. 

Een vaartuig mag nimmer aan een zee
schip, dat op de boeien ligt of gaat liggen, 
worden vastgemaakt, v66 rdat het zeeschip 
vooruit en achteruit behoorlijk vastgemeerd lig t. 

12. Zonder sehriftelijke vcrgunning van de 
havenpolitie mag geen vlot de K oningshai-en 
bevaren. 

Die ve rgunning houdt in de afmeti ngen, 
die word en toegestaan, en de ,·erdere voor
waarden, waaronder cl ie verleend word t. 

t 3. Vlotten mogen op de Nieuwe Maas 
beneden het V,·ouivenbrugje geen g rootere af
metingen hebben clan 70 :i',[. lengte en 18 :?IL 
breedte. 

Vlotten van g rootere afmetingen, die van 
boven komen, moeten, tegen den rechteroever 
der Nieuwe Maas, boven het Vromcenbn ,gje, 
achter elkander blijven liggen, en aldaar 
worden gebroken tot bovenstaancle of kleinere 
afmetingen, alvorens zij hunne rei mogen 
vervolgen. 

De eerste Rijkshavenmeester is bevoegd , 
schriftelijk toestemming te vel'l eenen, om met 
vlotten van iets groote1· afm etingcn clan cle 
bierboven genoemde, bij gunstige gelegenheid , 
te zijner beoordeeling, lungs R otterdam te varen. 
- 14. Vaartnigen, op de in a rtikel fJ besC'hrcwn 
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plaatsen, of, met ,·el'gunning der havenpolitie, 
lrniten die plaatsen liggende, moeten zoodanig 
geankel'd of gemeel'd zijn, dat zij bij tijken
tering niet zwaaien. 

15. Geen trossen of kettingen rnogen over 
het vaarwater worden uitgezet , dan in buiten
gewone gevallen en alloen met schriftel ijke 
ve rgunning van de havenpolitie. 

Bij het naderen Yan nrnrtuigen moeten die 
trossen of kettingen losgegooid en zoover 
worden uitgestoken, dat de doorvaart onbe
lemmerd zij. 

De haveopolitie is bevocgd, trossen te kappen 
en kettingen los te gooien, die over het vaal'
water , 7,ijn uitgezet , wanneer die niet dadel ijk 
op haar bevel genoegzaam worden uitgestoken 
en desgevol'derd ingenomen. 

16. Bij loss ing of lading moeten, ten ge
noegen del' havenpolitie, de noodige voor
zorgen worden genomen, opdat niets van de 
lading of van andere zinkende stoffen in het 
water kan vaJlen. 

17 . Drijvende of opgevischte Yoorwerpen, 
waarYan de eigenaar onbekend is, moeten aan 
de havenp litic worden afgege,·en. 

§ 2. Van de Koningshai-e 11 . 

18. Het is, behoudens ui tzondel'ing, toe te 
staan door do ha,enpolitie, rnrboden in de 
Koningshaven : 

a. met vaartuigen te drijven, te roeien, te 
verhalen , te boomen, te zeilen , of die dool' 
roeibooten te laten boegseeren ; 

b. met cen vaartuig, Yarende of liggendc, 
zoodan ige richting ten opzichtc rnn dien 
vaarweg tc nernen , dat de Yaart van andere 
vaartuigen kan worden bemoeilijkt, ter be
oordeeling van, de havenpolitie. 

Met roeibooten, waarvan het laad,·ermogen 
n iet meer bed raagt dan l.3 ton, mag a Ileen 
dan in de Koni 11g.9/,aven worden geroeid , als 
zij op de g rons blij rnn van de strook in art. 1, 
sub 1°. genoemd , en niet door de midden
openingen der brnggen ,·arcn. 

Zij mogen slechts clan dwars oYer de K onings· 
ha1•en varen , als een aankomend vaartuig er 
gecn belemmering door kan ondet·Yinden. 

19. A.an all e rnartuigen , die door de bepalin
gen van b et rnrig artikel belet of belemmerd 
word en in de I,onin,qshaven te ,aren, ter be
oordeeling der ha,enpolitie, wordt door hare 
zorg gelegen heicl gege,·en om kosteloos te 
wot·den gesleept. 

Dit sleepen geschiedt tusschen het rivier
deel bovenwaarts rnn den bovenmond dcr 
Koningsharen in de ri chting rnn het Boeren
gaf ecnerzijd s en het 1-i\-ierdeel beneden-

waarts ,an den benedenmond der J,:oningshm•en 
in do richting van de l 'eerhai•en anderzijds: 

a. door de ri,ier, Yoor de ,aartu igen, wclke 
onder de b ruggen over de Nie1me !Jlaas en 
niet oncler de gesloten brnggen o-er de Koni ngs· 
ha..en kunnen doorvaren , en 

b. door de Koningshaven, voor de ,· aartu igen, 
welke niet onder de bruggen over de Kiew ve 
Maas kunnen doo1Taren. 

Ook kunnen door de Koningshai•e11 gesleept 
worden de ,aartuigen , welke onder de ges loten 
bruggen 0Yer die haven kunnen dool'\·aren. 

De schippers zijn verplich t ten behoeve vnn 
het sleepen door de Nieuwe JJ,Jaas , masten , 
tuig, enz. neer te laten, voor zoo,er zulks, 
naar het oordeel der havenpoli ti e, mogelijk is. 

20 . H et is Yerboden door de open bruggen 
over de J,011in_qsha1'en met stoomschepen te 
Yaren of ,·aartuigen te sleepen, , oor 7,oo,e1-re, 
wegens den stand van het water, ,oor die 
stoomschepen of vaartuigen gelegenheid be• 
stnat onder de bruggen over de Niewce Maas 
door te ,aren. 

Hinnn zijn uitgezonderd de baggeraken 
ten dienste rnn het baggerwerk in de Xo11 i 11gs
haven. 

Zonder Yerg unning der havenpolitie mag, 
bij het leepen door de J{o11ingshaven, eene 
sleepboot niet meer tegelijk op sleeptouw 
h ebbcn clan een zeesch ip of dr ie binnenrnar
tuigen of vier baggeraken. 

21 . In de K oningshat'en moeten de in ooste
lijke richting gaande rnartuigen de zuidelijke-, 
en de in westelijke richting gaande yaartuigen 
de noordelijke zijde Yan het vaarwater houden, 
,·oor zoo,·er zij niet door de geopende noorde
lijke draaibrug in de gemeentebrug kunnen 
worden doorgelaten. 

D e ,·aartuigen mogen niet naast ellrnnder 
vastgemaakt ,aren, wanneer v.ij te zamen eene 
breedte innemen Yan meer dan 16 :\1. 

D e v.eesohepen mogen niet meer vaar t hehben 
clan noodig is om te sturen. 

Geen Yaartuig mag in het Yaarwater der 
Koni ngshaven, vooral niet in of nabij de bruggen , 
het gem] n111 overmacht uitgezonderd , stopp n , 
of zooveel langzamer , ·aren , dat daardoor ge
vaar of belemmering Y00r een achteropkomend 
vaartuig kan ontstaan , ter beoordeeling der 
havenpolitie. 

E en ,aartuig mag de richting van den Hl
gemeenen ,·aarweg der K oni ngslwven niet 
kruisen of overgaan ,66r den boeg Yan een 
ander vaartuig, dat dien va:mrng houdt. 

22. i:lchippers Yan zeeschepen, die de Spoor
weghai·en of de 'Binnenharen aandoen, moeten, 
in ve rband met artikel 21, de noodige mant-
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regelen nemen om de ,·aurt in de Konings· 
lwi-en zoo kort mogelijk te belemmeren. 

Zij moeten rnn een sleepboot gebruik maken, 
die aan het gedeelte rnn het vaartuig, dat in 
het doorgaande Yaarwater uitsteekt, is vastge
maakt, ten einda het besturen Yan het nwr• 
tuig gemakkelijk te maken. 

D e lrnvenpolitie is bevoegd, vooral bij 
kleinere zeeschepen , vrijstelling te verleen n 
van deze laatste bepaling. 

H et uit die bm·ens in de Koni11,qsha1:en 
komen is a11een geoorloofd bij gesloten stand 
der gemeentebrug OYer de Koningsha1·en , of 
wanneer geen vuartuigen in aantocbt zijn, die 
daardoor belemmering kunnen ondervinden . 

23. H et is, heboudens voor zooveel noodig 
bij bet in• en uitv:iren der Spoorweghaven of 
der Binnenhaven, verboden, in den algemeenen 
vaarweg der Koni 11gshaven m et een vaa rtuig 
te zwaai en. A11een in cl e volgende gevallen 
worclt aan vaartuigen, die verhindercl zijn 
buiten cle Koningshaven te zwaaien, bij om
streek stil water zwaaien toegestaan : 

a. des nachts, van anderhalf uur na zons
ondergang tot anderhalf uur v66r zonsopgang; 

b. voor clen OYerigen tijd, gedurende de 
tijden, wanneer de spoorwegbrug, volgens de 
aankondiging in de dagbladen, bedoeld bij 
artikel 29, ten minste een half um· gesloten is. 

De scbipper van het te zwaaien vaartuig 
moet bi,i het zwaaien twee sleepbooten bezigen 
en zijne maatregelen zoodanig nemen , dat het 
zwuaien in den kortst mogel ijken tijd ge
schi edt, en dat in het sub b genoemde geval. 
het vaartuig, bij het opendraaien der spoor• 
wegbrng, weder gebeel binnen de lijn van 
25 M. van den oeve1· verwijderd is. De schi pper 
moet ,an zijn YOornemen om te zwaaien ten 
minste een uu1· te voren, kennis geven aan 
den onderhavenmeester, aan de Koningshaven 
gestationneercl. 

Binnenvaartuigen, met bestemming door de 
bruggen de1· Koni11gshaven te varen, die door 
het sluiten der brnggen of door eene belem
mering in den vaanrng tijdelijk verh inderd 
worden hunne reis te vervolgen, mogen, 
wanneer, ter beoordiieling -der hayenpo)itie, 
de veiligheid d it vordert, in de I{oningshaven 
1·ond7.waaien. 

§ 3. Yan de bruggen. 

24. H et is Yerboden in een der brugope• 
ningen ]anger te vertoeven dan voor de door• 
vaart nooclzakelijk i , of te beproe,·en door 
eene niet geheel geopende brug te varen met 
eene grootere hoogte Yan schip of tuig, clan 

de af tand bedraagt nm de hrugoYe rspanning· 
tot bet water. 

25. Bij het rnren door de micldelste door
yaartopeningeu der bruggen over de Niemve 
lJfoa.•. houden de oostwaarts Yarende Yaartuigen 
cle zijde van den zuidelijken pijler en de ll' t'St· 
waarts Yarende, die van den noordelijken 
pijl er. 

26. Bij bet doorYaren der bruggen o,·e r de 
K oning8hat·en gaan de oostll'aarts Yarende 
rnartuigen door de zuidelijke, en de wes t
waarts varende door de noordelijke openingen 
cler draaibruggen ; tenzij bij voorkomende be· 
lemmering, de vaart door een der openingen 
is gestremd, in welk geY:11 gehancleld moet 
wa rden volgens mtikel 31. 

27. De noordelijke draaibrug in clegemeente
brug over de Konin_qslwven wordt alleen ge· 
opend tusschen een half uur v661· zonsopgang 
en een half uur na zonsondergang, en is be
stemcl voor vaartuigen , die met gestreken 
tuig of schoorsteen niet onder het draa iencl 
gedeelte cler spoonvegbrng kunnen doorn1ren, 
<loch wel onder bet vaste gedeelte dier b rug. 

Met vaartu igen, die hun mast of schoor· 
steen niet kunnen strijken en in bo,·engenoemd 
gernl verkee ren, kan mede van de noorclelijke 
dr:iaibmg gebrnik wa rden gemaakt. l::lcbippers 
van vaartuigen, in dat geval ve rkeerende, den 
wit hebbende van die opening gebruik te 
maken, geven daar,an bij het hinnenkomen 
de1· K oningshaven se in , door het toonen eener 
roode vlag aan een stok , die op het voorschip 
in beweging wordt gehouclen. 

Niet voordat de bmgwacbter der gemeen~e
brng toont bet sein te hebbcn gezien, door 
het toonen eener witte ,ilag op de noordelijke 
draaibrug, mag men met het vaartuig naderen. 

, ,, ·anneer scbippers van twee in tegengestelde 
richting komende ,aartuigen den wil hebben 
Yan die draaibrug gebru ik te m:iken, topt 
het vaartuig, dat bet i11 stroom heeft , en bij 
stil water het op,urende. 

28. Bij het bevaren der Konin,q,9/u11·en moeten 
de schippers letten op cle se inen, d ie van de 
brnggen worden gegeven, en zich clieno,·ereen
komstig gedragen. 

Nachtseinen worden gegeven van een half uur 
na zonsondergang tot een half uur Y66r zons• 
OJ gang. Schippers . van stoom rnartuigen, die 
door de brugopeningen in de K oning8hat·en 
willcn ,area , mogen alsdan van hun YOO1·ne
men kennis geven door cl e bel. 

Bij besloten wate r of bij ijsgang kan de rnart 
door de bruggen oYer de Ko11ingshcn·e11 warden 
verboden, zoolang, naar het oorcl eel van de 
hin-enpolitie, gernar bestaat dat het vaartuig 
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in de brugopeningen kan worden opge
houden. 

Het is verboden, in strijd met zoodanig ver
bod tc bandelen. 

Bij zwaren mist worden op de bruggen 
nachtseinen gegeven. ,V'anneer de seinen als
dan op de boogte van de bandwijzers niet 
zichtbaar zijn, moeten de schippers hunne vaar
tuigen met de meest mogelijke behoedzaam
beid de bruggen doen naderen, totdat de seinen 
zicbtbaar worden. Door het luiden met de be! 
wordt alsdan de doorvaart aan den brugwach
ter gevraagd, en het vaa rtuig inmiddels ge
topt, totdat de brugwacbter zijne orders ge. 

geven heeft . 
29. De tijdstippen van openen en sluiten de,· 

spoorwegdraaibrug, die een gevolg zijn van de 
vastges telde dienstregeling, worden in de dag
hlad en bekend gemaakt. 

De seinen voor de scheepvaart worden op de 
spoonvegdraaibrug over de Koningslu,ven ge
geven aan twee seinpalen, staande bij de brug
buisjes, op den middelsten pijle,·. 

A.an den seinpaal bewesten de brug, worden 
de seinen gegeven voor de oostwaarts varende, 
en aan dien beoosten de brng, voor de west
waarts varende vaartuigen. 

Tot verlichting der doorvaartopeningen, ten 
dienste der scheepvaart, wordt aan de sein 
palen op zeven meter boven de spoor taaf, een 
wit licht geplaatst en langs de draaibrugzijden, 
beneden het vlak van de draaibrug, in l1 et 
midden der doorvaartopeningen mede een wit 
licht. 

ls de doorvaart vrij, dan wordt dit aangeduid : 
bij dag, door den geheel opgehaalden rooden 

bol aan de ~e inpalen; 
bij nacht, door het groene licht van de Jan

taarn , aangebracht onder het bovenste witte 
licht. 

Op 200 meter afstand boven en beneden de 
draaibruggen, zijn op de beide :oevers hand
wijzers geplaatst, waai-op zijn ges teld de woor
den : Niet voo,·bij varen. 

30. De sluiting der spoorwegdraaibrug wordt 
aangekondigd, doordat drie minuten v66r met 
het sluiten wordt aangevangen , aan de beide 
seinpal en, bij dag, de roode bol wordt neerge
laten en bij nacht , een rood li cht gevende 
Jantaarn bet groene licht 'Vervangt. 

Wordt het aankondigingssein getoond , dan 
mo.,.en cle vaartuigen, die niet onder de gesloten 
spoorwegd raaibrug kunnen of will en door
varen, de handwijzers, in artikel 29 bedoeld, 
niet vool'bij varen in de richting naar de brng. 

Vaartuigen, die bij het vertoonen van dat 
sein de brug l'eeds tot 200 meter zijn genaderd, 

varen nog door de brug, wanneer de vaarge
legenheid zoo gunstig is, dat de schippers 
zeker zijn, binnen het tijdsverloop van drie 
minnten de spoorwegdraaibrug te kunnen 
doorvaren. 

Alie. overige vaartuigen stoppen buiten de 
handwijzers. 

3 t . Is het vaarwatel' door een der brug
open ingen onbevaarbaar, clan wordt dit ken
baar gemaakt door het vertoonen van een 
rooden bol bij dag , en een rood licht gevende 
lantaarn bij 11acht, aangobracht beneden de 
spoorwegdraaibrug, tusscben de pijlers der 
spoorwegbrug, midden over het vaarwater , 
waarin de belemmering aanwezig is. 

De vaart mag dan alleen plaats hebben dool' 
de beschikbare doorvaartopening, volgens aan
wijzing van de bavenpolitie, met inachtneming 
der hierna vermelde seinen. 

Bij rlen geopenden stand eener spoonoegcll'aai
brug is de nadering der hrug toegelaten uan 
die zijde waar de roode bol bij dag, of de 
g roene lantaarn bij nacht aan den seinpaal is 
geheschen . De nadering is alsdan verboden 
van a ie zijde, waar bij dag cle roode bol i 
neergelaten en bij nacht b et roode licht aan 
den seinpaal getoond wordt. 

Bij gesloten stand de,. brug en bij het openen 
en sluiten, is de nadering der brug bij dag 
toegelaten voor vaartuigen, die onder de ge
sloten clraaibrug kunnen dool'varen, <loch slechts 
van die zijde, waar geen g roene vlag aan den 
seinpaal is geheschen. 

De nadering is clan verboden van die zijcle, 
waar een groene vlag aan den seinpaal is ge
hescben. 

Bij nacht is bij gesloten spoonvegdraaibrug 
en bij het openen en luiten, aan elke zijde 
de nadering verboden ; de ,·aartuigen moeten 
dan wachten , totdat de spoorwegdraaibrug 
weder geopend is en aan hunne zijde groen 
lieht aan den seinpaal wordt getoond. 

In geval van belemmering in een der door
vaartopeningen, mag des nachts dns nimmer 
een vaartuig de brug naderen van die zijde, 
waar rood liebt aan den seinpaal wordtgetoond. 

Vaartuigen, aan welke de nadering der brug 
is verboden , stoppen buiten de handwijzers. 

32. De gesloten tand del' gemeentebrug 
over de Koningshaven wordt aangeduid: 

bij dag, door vertoon van een roode vlag 
op de brug, in het midden van elke dool'vaart• 
opening; 

bij nacht, door al<laar geplaatste lichtgevencle 
lantaarns. 

De geopende stand wordt aanged uid door 
de afw zigheid van die seinen. 
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Bij geopenden stand wordt, drie minuten 
nadat het sein van gesloten zijn gcheschen is, 
de brug dichtgedraaid. Voor los e leepbooten 
en kleine rivierstoomvaartuigen wordt de brug 
a Ileen clan tijd ig geopend, wanneer dit, naar 
het oordeel van den brugwach ter , met het 
belang van bet gewoon verkeer over de brug 
is overeen te brengen. 

33. In de Koningshaven mogen iu dczelfde 
richting varende vaartuigen elkander niet 
YOorbij varen tusschen de ter wederzijde der 
brnggen geplaatste bandwijzerE. 

34. Aan de schippers van groote zeesehepen 
kan de vaart v66r stroom door de bruggen, 
door de havenpolitie worden verboden. Het 
in strijd handelen met zoodanig verbod is 
Yerboden. 

vVanneer die vaart wordt toegelaten, moeten 
alle zeeschepen v66r stroom eene leepboot 
achter zich bebben, in taat en gereed, om het 
vaartuig, bij de bestaande gelegenbeid van 
wind en stroom, spoedig genoeg te kunnen 
stoppen, wanneer eene belemmering in den 
,·aa nveg zich mocht voordoen. 

J3ij het doorvaren der bruggen moeten de 
raas zooveel mogelijk aangebrast of getopt 
zijn, en de over de boorden uitstekende deelen, 
zooveel mogelijk, zijn ingenomen. 

§ 4. Alge1neene bepalingen. 

35. Met afwijking van artikel 91 van bet 
Algemeen Reglement, wordt bepaald , dat het 
proces-\'erbaal eerst wordt gezonden aan den 
eersten Hijkshavemneester, die , met toezending 
\"an het proces-verbaal, van eUrn schade on
verwijl~ kenni s geeft aan den ingenieur. 

36. Met uitbreiding van artikel 88 van h et 
Algemeen Reglement, is de handbaving van 
dit bijzonder reglement ook opgedragen aan 
de havenpolitie, waaronder, behalve de baven
meesters, ook verstaan worden de adjunct
havenmeester, de onderhavenmeesters, hulp
havenmeesters en tijdelijke hulpbavenmeesters; 
op welke am btenaren en beam bten het eerste 
n het tweede lid van genoemd artikel 88 

mede van toepa ing zijn ; alsmede, voor zoo
veel betrcft de bepalingen ter beveiliging van 
de beweegbare spoorwegbrug over de K onings-
7,aven met hare seinmiddelen, telegraafleidingen 
en vaartuigen, aan de brugwachters, daarbij 
door de exploiteerende spoorwegonclerneming 
aangesteld. 

37. :Met uitbreiding van artikel 90 van het 
.A.lgemeen Reglement zijn de schippers ver
pl icht te gehoorzamen aan alle bevelen, die 
tot uitvoering van het reglement of in bet 
belang der goede orde of veiligheid , door een 

de1· ambtenaren, bij gemeld artikel en bij ar
tikel 36 van dit reglement bedoeld , worden 
gegeYen. 

Onder die bevelcn zijn ook te verstaan de 
tijdelijke, algemeene voorschriften , die in bij
zondere gevallen in het belang der goede orcle 
of veiligheid door deu eer ·ten RijkslrnYen
meester, bij openbare aankondiging, vooraf 
aan de schippers zijn bekend gemaakt. 

De wijze, waarop die aankondiging moet 
gescbieden, wordt door Onzen Mini ster rnst
gesteld . 

38. O,·ertreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt , voor zooYer daa,~ 
tegen niet bij de wet of bij het Algemeen 
1~ glement is voorzien, gestraft als Yolgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste de:rtig 
dagen of geldboete van ten hoogste honde:rd 
vijftig gulden, de OYertredingvan de artikelen 7, 
8, 9 en 20, eerste I id ; 

b. met geldboete van ten hoogste ho11de1·d 
gulden, de overtreding van de artikelen 2, 
4, 6, 10, eerste lid , 12, eer te lid , 13, eerste 
en tweede lid , 14, 20, derde lid, 21 , 22, 2:3, 
24, 25, 26, 27, 28, eerste lid , vierde lid en 
vijfde lid , 2de en 3de Yolzin, 30, iweede en 
vierde lid , 31, tweede en laatste lid , 34, eerste 
lid , en 37 ; 

c. Met geldboete van ten hoogste i·ijf en 
zei:entig gulden, de overtrecling Yan de ar
tikelen 10, tweede lid, 18 en 34, tweede lid ; 

cl. met geldboete van ten hoogste 1:ijftig 
gulden , de overtreding van de artikelen 5, 
11, 15, eerste en tweede licl , 19, laatste licl, 
en 33; 

e. met geldboete van ten hoogste ·i·ijf en 
twintig gulden , de overtred ing van de ,u-ti
kelen 3, 16, 17 en 34, dercl e lid. 

Onze :i\finister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitYoering Yan 
clit besluit, dat in het Stciatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal word en. 

's Grav nhage, den 26sten Februari 1904. 
(get. ) WILHEL JIN A. 

De ,Vin. van 1:Vate,·staat, Handel en Nij1:erheid, 
(get. ) DE )[ARE:Z On:_-s. 

(Uitgeg. 30 Maa,·f 1904.) 

26 lt'ebnwri 1904. BESLUI'l', tot verni etig ing 
van de ingevolgo art. 4, sub 2, der Hinder
wet doo 1· den Raad der gemeente Gouda 
in zijne vergadering van 13 .J uni 1902 onder 
11°. 20, vastgestelde verorclening. S. 52 . 

WrJ vVILHEL~UNA, ENZ . 

Op· de voordracht 'i•an Onzen :Minister ,·an 
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W aterstaat, Handel en Nijverheid van 6 ,fonu
ari 1904, n•. 266, afdeeling Handel en N ijverheid; 

Overwegende, dat door den Raad der ge
meente Gouda in zijne vergadering van 13 Jnni 
1902, ingevolge artikel 4, sub 2, der Hinderwet 
(wet van 2 .Juni 1876, Staatsblad n•. 96. luat
stelijk gewijzigd bij de wet van 24 .Juni 1901, 
Staatsblad n•. 161) eene verordening is vast
gesteld, waarbij de kadastrale sectie F de,· 
gemeente aangewezen wordt voor hetoprichten, 
hebben of gebruiken van inri chtingen tot het 
ontvetten van wol , ,·an in richtingen tot bewa
ring en verwerking Yan beenderen en hoorncn, 
beneven ,,an bewaarplaatsen, droogerijen, roo
kerijen, blootel'ijen en zouterijen van h u iden 
en vellen en wa:wbij tevens wordt ve rboden 
om elders in de gemeente het bedrijf of de 
bedrijven uit te oefenen, waartoe de opricliting 
of het gebrn ik van een dezer inrichtingen 
vereischt wordt, van welk verbod tot 1 .Tanuari 
1918 de bestaande inrichtingen zijn uitgesloten: 

dat A. TttYHIT R te Gouda, de firma KALKER 
No1t1H'.N te A1n8fe,-da11t, mejuffrouw G. YAN 
HELl)'EN te Utrel.'ld en N. M0GENDORFF" te 
Gouda zieh tot ons hebben gewend met 
adressen, waarb\j zij verzoeken de bo,·enbe
doelde ve rordening te vernietigen; 

Overwegende, dat in artikel 1 der vcrorde
ning van den Raad der gemeente Gouda van 
13 .Juni 1902 door dien Raad ul s grond voor 
devaststell i ng dezer verordening het belang van 
de open bare gezondheid wordt opgegeven; 

dat echter uit een ter plaatse ingesteld des
kundig onderzoek is gebleken, dat van deze 
inrichtingen niet noodwendig hinder van ern
stigen aard of schadelijke invloed op de open
bare gezondheid te vreezen is, m its aan de 
vergunn ing tot oprichting slecht de noodige 
voorwaarden worden verbonden, hetgeen be
vestigd wordt door het feit, dat twee van de 
vier bestaande inrichtingen, welke door de 
verord~ning zullen worden getroffen, sedert 
h'aar bestaan geene aan!Piding tot klachten 
hebben gegeven; 

Overwegende voorts, dat door den Raad der 
gemeente Gouda niet aangetoond en ook niet 
beweerd is, dat de verordening beboorde te 
worden vastgesteld in bet belang der open bare 
orde of · veiligh~id en dat daartoe ook naar 
Onze rneening geenerlei aanleiding bestond; 

(h·erwegende mitsdien , dat geen der drie 
gronc1en, waarop krachtens artikel 4, sub 2, 
der Hinderwet eene verordening kan worden 
gebaseerd, aanwe7, ig is en dat de meerbedoelde 
verorden ing derbalrn is vastgesteld in st rijd 
met de wet; 

Gelet op ·artikel 153 der G-emeentewet ; 

Den Raad van State gehoo rd . addes van 
9 Februal'i · 1904, n•. 19; 

Gelet op het nacler rapport Yan Onzen 
:Minister Yan ,,v aterstaat, Handel en :N'ijverheid 
van 19 Febrnari 1904, n•. 2"20, afdeoling Handel 
en Nij ,,erheic1; 

Hebben goedge,,onden en verstaan : 
de verorden ing, vastgesteld door den Raad 

der gemeente Gouda in z\jno vergadering rnn 
13 Juni 100-2, ingevolge artikel 4, sub 2, c1er 
Hinderwet, te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze :)finister rnn , vaterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitrnel'ing rnn dit 
besluit, betwelk in bet Staatsblad geplaatst ,ml 
worden en waarvan afschrift zal worden go
zonden aan den Raad van State. 

's GraYenhage, den 26sten F ebruar·i 190-l. 
( get. ) WILHEL:i\1IN A. 

D i M i11iste,· ~·an H'ate,·staat, HandelenNijverheid, 
(.qet. ) D~; :i\'lARF;z On:Ns. 

(Uitgeg. 11 Mam·t 1904.) 

27 JPebntari 190! n°. 4. BESLIJIT betreffende 
de benoeming enz. van officieren bij de 
L andweer. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Gelet op de bepalingen cler wetten van 2 :Mei 
1 97 (Staatsblacl n•. 119) en van 24 .Juni 1901 
(Staatsblacl n•. 160) ; 

Gezien het Koninklijk besluit v.an 12 October 
1896, n•. 36, zooals dat sedert gewij7.igd is, 
alsmede 1e Koninkl ijke besluiten van 9 Juni 
1897, n•. 79 en van 21 Febrnari 1903, n•. 20 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, ten 
behoeve van de kadervoorziening bij de lancl
weer, de gelegenheid om tot re erve-officier bij 
de landmacht te worden benoemd uit te breiden ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Staat, Minister van Oorlog n 111 23 Februari 
1904, ill• Afd., n°. 90; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
1°. te bepalen, dat het Koninklijk besluit 

van 9 Juni 1897, n°. 79, behalve rnor wat bet 
wapen der cavulerie betreft, voorloopig buiten 
toepassing zal blijven ; 

2°. vast te stellen : 
Art. 1. De benoeming tot reserve-officier, met 

beste1u.ming voor den d ienst bij de landweer, ge
schiedtin derangen van reserve-kapitein, resen·e
eerste-luitenant en reserve-tweede-lu itenant. 

2. Voor eene benoeming, op den voet van 
bet bepaalde bij d it besluit, komen in aan 
merking: 

1 °. ee rvol ontslagen of wel ter zake van 
langdurigen dienst geperisionr1eerde officieren : 
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a. van het leger hier te lande; 
b. van h et rese rve-personeel der landmacht ; 
c. van het leger in de kolonien en bezit

tingen van het Rijk in andere werelddeelcn of 
nrn het korps mariniers ; 

2°. officieren , die dienen of gediend hebben 
b ij de dienstdoende schutterijen ; 

3°. reserve-offi cieren, benoemd krachtens het 
bepaaldc in het K oninklijk beslui t van 9 .Juni 
1897, n°. 79. 

, oor eene benoeming in den rang van 
reserve-tweede-lni'tenant kunnen mede in aan
merking kome1i gewezen of ter zake van lang
durigen dienst of met reserveplicht gepension
neerde ondel'Officieren van het leger h ier te 
lande en van dat in Nedei·lanclsch-I n<lie, alsook 
van h et reserve-personeel der landmacht. (1) 

3 . Orn tot re erve-officier , volgens de vorigc 
artikelen, te worden benoemd, moet ten ge
noegen van Onzen Minister van Oorlog ge
bleken zijn , dat de belanghebbende : 

a. steeds is ge 11·eest van goed ;-,edelijk gedrag; 
b. voor den mili tairen d ienst hier te lande 

lich arnelij k geschikt is, overeenkomstig het 
hieromtrent gegeven of nader te geven regle
ment, met dien ve rstande, dat ten aanzien van 
de gezichtsscherpte de bepalingen gelden, d ie 
daal'Omtrent v_oor de toelating tot het reserve
kader zijn of zullen worden vastgesteld ; 

c. de vere iscbte bekwaamheid en gescbikt
heid bezit tot het bekleeden van den rang, 
waarvoor bij in aanmerking komt. 

Door den belangbebbende moeten worden 
overgelegd : 

l ". een bewijs, dat h ij N ederlander is vol
gens de wet van 12 December 1892 (Stactfs
blad n°. 268) ; 

2°.· eene ge,-:egelde ve rklaring; (2' waa:rbij hij 
zi ch ver bindt, om , om·erm inderd de wettelijke 
verplichtingen, die op hem als behoorende tot 
het _reserve-personeel der lanclmacht zullen r us
ten en de dienstverri chtingen , voortv loeiende 
uit den rang en de betrek:king, die hij zal 
bekleeden: 

I. na zijne benoeming tot reserve-officier ge
du rende ten minste vjjf achtereenvolgende 
j aren, als zoodanig te Onzer beschikking te 
blijven; 

II. ter uitvoering van het gestelde in art. 3, 
punt 2°. der wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 119), om het andere jaar eenmaal bij het 

(1) Zie § 1 van het besluit van den Minister 
rnn Staat, ::\finiste r van Oorlog rnn 11 April 
1904, III• Afd., n°. 1. 

(1) Zi e § 2 van h et bes luit aangeteekend 
op art . 2. 

leger of b ij de land weer oncler de wapenen te 
komen, telkenmale tusschen 1 Mei en 1 October, 
voor niet !anger dan zes weken, volgens door 
Onzen :Minister van Oorlog vast te stellen 
bepalingen of in gebeele of in gedeeltelijke 
vervanging van dat verblijf onder de wapenen, 
dee! te nemen, zoowel aan de oefeningen van 
de landweer als aan bet plaatselijk tbeoretisch 
en practi sch mili tair onclerl'icht in den wapen
liandel en in het schieten, voor zooveel dat 
onderricht buiten bet leger plaats vinclt en 
word t geregeld van wege Onzen Minister ,an 
Oorlog; 

III. ,dch te gedragen naar bet bepaalde in 
art. 9 van dit besluit ; 

IV. in handen van de door Onzen Minister 
van Oorlog aan te wijzen autoriteit den eed 
(de belofte) af te leggen, bedoeld in hetKonink
lijk besluit van 9 Juni 1897, n". 80. 

4 . In d en rang. Yan reserve-kapitein zijn , 
met inachtneming van bet gestelde in art. 2, 
alleen benoembaar z ij , die den rang van kapi
tein of van reserve-kapitein , dan wel minstens 
gedu rende acht jaren dien van luitenant of , -an 
reserve-luitenant hebben bekleed. 

5. , ~oo r eene benoeming in den rang van 
reserve eerste-luitenanf zijn , met inach tneming 
van bet gestelde in art. :l, alleen benoembaa r 
zij, d ie den rang ,·an eerste-luitenant of van 
rese1Te-eerste-luitenant, clan we! minstens ge
durencle vier jaren d ien van tweede-luitenan t 
of van reserve-tweecle-luitennnt hebben be
ldeed. 

6 . D e reserve-offi eieren, in de vorige arti
kelen bedoeld, genieten eene toelage, berekend 
per jaar: 

voor een reser ve-tweede-luitenant van / 250.
,? reserve-eerste- luitenant van. ,, 300.
,, reserve-kapitein Yan . . . ,, 400.-

Deze toelage wordt , evenals het gedurencle 
het verblijf onder de wapenen toe te kennen 
traktement en de belooning, in art . 8 bedoeld , 
genoten bo, en en behake het aan bedoelde 
officieren e, entueel verleend militair pensioen. 

Zij word t echter niet genoten over den tijd , 
gedurende welken de reserve-officie,r zich op
h ondt: 

a. buiten Europa, 
b. lange 1· clan drie achtereenvolgende maan 

den in een vreemd rijk binnen Europa. 
7. De in de vorige a rtikelen bedoelde reserve

officieren, met uitzondering van die, genoemd 
in art. 2, punt 3"., ontvangen voor eerste aan
schaffing van uniform eene geldelijke tegemoet
koming in een& van 150 gulden, of , voor ;-,oover 
zij den militairen dienst bij het leger hier te 
lande of bij het reserrn- persQDeel der land-
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macht korter dan een jaat· v66r hunne be• 
noeming verl ieten, van 75 gulden . 

8 . De reserve-officieren, volgens de vooraf
gaande bepalingen benoemd , genieten, naar 
regelen door Onzen Minister van Oorlog vast 
te stellen, eene belooning van ten m inste f0.75 
en ten hoogste f 1.00 voor elk vol uur, ge
durende hetwelk zij deelnemen aan het plaat
selijk onden·icht in art. 3 vermeld. 

De vergoeding voor verblijfkosten, in art. 12 
genoemd, wordt nirnmer genoten tegelijk met 
de in d it artikel bedoelde belooning.· 

9 . De reserve-offi cieren, volgens de hi ervo ren 
genoemde bepalingen benoemcl , behooren : 

a. hunne vaste woonplaats te hebben in bet 
landweerclistriet, waartoe zij behooren, of , zoo 
de aard der bun op te dragen betrekking zulk 
meclebrengt, in eene hun aangewezen gemeente 
in dat district gelegen ; van de hierbedoelde 
verplichting kan Onze }Iinister van Oorlog, 
claartoe termen vindende, vrijstelling verleenen ; 

b. wanneer zij hunne woonplaats voor !anger 
clan veertien dagen verl aten, vooraf claat'toe 
vergunning te bebben verkregen : 

1°. indien zij zich begeven naar eene plaats, 
gelegen binnen het Rijk in E w·op.L, van den 
betrokken landweerclistricts-commandant, en 

2°. indien zij zicb begeven naar eene plaats, 
gelegen buiten het Rijk in E uropa, van Onzen 
}[inister van Oorlog. 

V oldoen die reserve-offi cieren niet aan de 
hien-oren bedoelde bepalingen, clan ve l'li ezen 
,dj hunne aanspraak op de toelage, in art. 6 
vermelcl , over den t ijd , geclu rnncle we! ken zij 
in ve rzuim waren. 

10. Aan de reserYe-offi cieren, in dit besl uit 
bedoeld , kan door Onzen }[iniste r van Oorlog 
worden vergund boven en bebalve den tijd , 
ged urende welken zij veq)licht zijn oncler de 
wapenen te komen: 

a. bij bet leger vrijwillig oncler de wapenen 
te komen voor den t ijd van ten hoogste drie 
maanden tussehen 1 Mei en 1 October ; 

b. dee! te nemen aan Y0or hen niet verplichte 
mili taire oefeningen. 

11 . Reserve-officieren , in dit beslui t bedoeld , 
v. ijn verpli cht van hun voltrokken huwelijk, 
binnen acht dagen na de voltrekking kenni s 
te geven aan den commandant van bet Jand
weerdi strict , waartoe zij behooren, onder mede
deel ing tevens van den ge lachtsnaam en de 
voornamen hunner echtgenoote. 

Voldoen d ie reserve-officieren niet aan het 
bepaalde in het vorig lid , dan verliezen zij 
hunne aanspraak op de toela e, in art. 6 Yer
meld, over den tijcl , gedurende welken zij in 
verzu irn wa ren. 

12. De resen'e-officieren, in dit besluit bc
doeld, d ie ten gevolge van oproeping tot op
komst onder de wapenen of om andere redenen 
in dienst reizen, genieten de vergoedingen 
wegens reis- en verblijfkosten, vastgesteld voor 
de militaire officieren der landmucht van den 
overeenkomstigen rang. 

13 . Ingeval een reserve-officier, als in clit 
besluit bedoeld, tijdens zijn verblijf onder de 
wapenen ziek of verwond wordt, zijn op hem 
toepasselijk de bepalingen betrekkelijk de ge
neeskund ige behandeling. vastgesteld voor de 
militaire offi cieren der landmacht rnn den 
overeenkom tigen rang, immers voo 1· zoove1· 
en voor zoolang als claat'toe nnar het oorcleel 
,an den Inspecteur van den geneeskundigen 
dienst der lanclmacht term en bestaan. 

14. De reserve-officier, die tijdens zijn ver
blijf onder de wapenen overlijdt , "·ord t be
g raven met de mili taire eerbewijzen voor de 
m ilitai re offi cieren der lanclmacht Yan den 
overeenkomstigen rang vastgestelcl , tenzij door 
de nagelaten betrekkingen anders mocht wor
den Yerlangd . 

15. Op de re en ' e-offi eieren, bedoeld in het 
K oninklijk besluit van 21 F ebruari 1903 n". :20, 
die worden be temd voor den clienst bij de 
landweer, is toepa selijk het b ' paalde in art. 8 
van clit besluit. 

16. De reserve-officieren, in artikel 15 be
doeld, die, bij hunne bestemming ,oor den 
d ienst bij de landweer, reeds in gewone tijden 
worden aangewezen voor de hieronder ge
noemde bet rekkingen, genieten eene toelage, 
berekend per jaar, als volgt: 

districtscommandant. .f 750. -
eompagn iescommandant ,, 300.-
Jui tenant-adjudant of lui tenant-

kwartiermeester . . . ,, 250.- . 
Deze toelage worclt, evenals bet gedurende 

het verb] ijf onder de wapenen toe te kennen 
traktement en de belooning in art. 8 bedoeld , 
genoten boven en behalve het aan reserve
offi cieren ,,erlP,e nd militair pensioen . 

Zij worclt echter niet genoten over den tijcl , ge
durende welken de rese t·ve-offi cier zich ophoudt : 

a. buiten E i,ro11a, 
b. !anger dan drie maanden in een vreemcl 

rijk binnen Europa. 
17. De in art ikel 16 bedoelde reserve-offi 

cieren zullen v66r hunne benoeming in een 
der genoemde betrekkingen moeten oYerleggen 
eene gezegelcle verklaring, (1) waarn it blijkt, 
dat zij genegen zijn om: 

(1) Zie § 2 van het besln it aangeteekencl OJ> 
art. 2. 

' 
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a. de dicnst,·e1Tichtingen te vel'n1llen Y001-t
Yloeiende llit de hun op te dragen betl'ekking 
bij de land wcer ; 

b. dee] te nemcn , zoowel aan de oefcningen 
van de landweer als aan het plaatselijk theore
tisch en practisch militair onde l' richt in den 
wa1 enhandel en in het chieten, vool' zooYeel 
dat onderricht plaats Yindt en wol'dt geregeld 
vanwege Om,en :Minister nm Oorlog ; · 

r· . zich te gedragen naar het bepaalde in 
art. 9 van dit besluit. 

18. De uitbetaling van de jaa rlijksche toe
tagen , in dit besluit bedoeld, alsmede van de 
tegemoetkoming en van de belooning onder
cheidenlijk in art. 7 en in art . genoemd, 

g eschiedt naar regelen door Onzen 31:iniste,: 
van Oorlog vast te stellen. 

Onze Minister rnn Oorlog is belast met de 
llit,oering van dit besluit, waarvan !1f chriH 
zal worden gezonden aan Onv..e Ministers van 
Binnenland sch e Zaken, van )farine en van 
Kolonien en aan de AJgemeene Rekenkame,·. 

's Gravenhage, den 27sten F ebruari 1904. 
(qet.) WlLHELMIN A. 

De MiniBter -i:an Staal , MiniBter van Oorlog, 
(get.) .T. v\T. B~; RGAN IUS. 

27 Febrtutri 1904, n°. 5. BESL IT , houdende 
ll itvoering ,an art. 9, eerste lid , dcr Land
weerwet. 

WIJ WILHELMINA, ~:xz. 

Op de voordl'acht Yan Onzen niiniste,· van 
8taat, :Mini ter van Ool'log, van . 23 F ebru
ari 1904, IIIde Afd . , n°. 91 ; 

Gelet op de bepalingen der wetten n m 2 :liei 
1897 (Staatsblad n". 119), rnn 24 J lln i 1901 
(Staatsblad n°. 160) en van 9 ,Juni 1902 (StaalB
blacl n°. 90) ; 

Gezien het K oninklijk besluit van 27 Au
gustus 1 1, n°. 20, houdende , asts elling van 
de ,.lnstructie op de werving voor de korpsen 
van de Landmagt" , en rnn 12 Mei 1902, n°. 22 ; 

R obben goedgeYonden en , erstaan, ter uit
YOel'ing van bet bepaalde in artikel 9, eerste 
lid , Yan de hierboven in de tweede plaats ge
noemde wet , te bepalen: 

A.rt. 1. Bij het reserve-personeel der lancl
macht kunnen, overeenkomstig de bepalingen 
van dit besluit, met bestemming voor den 
dienst bij de landweer, vrijwilligers beneden 
den rang van officier worden aangenomen tot 
bet door Onzen Min ister van Oorlog naar de 
b ehoefte te l'egelen aantal. 

2. "\Vaar in dit beslllit gesproken wordt van 
,.vrijwilliger" zonder ,erclere aanduiding, worclt 
met de7.e uitdrukking bedoeld: ,.vrijwillig die-

nenue bij de landwcer beneden den rang ,an 
officicl', ove,·eenkomstig daartoo bij de resen·e 
voo,· de lanclmacht ges loten vo l'bintenis" . 

3 . Bevoogcl tot bet aannernen van vl"ijwil
ligel's zijn zij, die ingevolge het bepaalde in 
artikel 2 der ,. J?1-9fructie op de werving voor de 
korpsen van de Lancl,iiagt ' de bevoogdheid 
bezitten tot het aannemen van vrijwilligcrs 
voor die korpsen. 

4. Als vrijwilliger worden geen andere per
sonen toegelaten dan die daartoe in aanmerking 
Immen volgens de bepalingen Yan dit bes luit. 

De toelating is eene eoorloopige, indien zij 
niet geschie<lt door den commandant in het 
landweercli stri ct, waarbinnen do vrijwillige1· 
zijne vaste woonplaats heeft. 

Voorloopige verbintenissen zijn voor het Rijk 
eer t bindend, nadat zij door den commandant 
in het landweerdistrict , in het vorige lid wr
meld , zijn bekrachtigd. 

5 . Als vrijwilliger kunnen )VOrden toege
laten personen,- die tot geenerlei vrijwilligeu 
militairen dienst, noch tot dienst bij de militie, 
bij cle land weer, of bij de reserve VOOI" de 
landmacht ve rplicht 1<ijn en, beboudens de 
uitzonderingen in de artike len 6 ~n 8 vermelcl: 

a. niet jonger zijn dan 21 jaar en niet oudel' 
dan 30 jaa,·; 

b. N ededander zijn , of ingezetene volgens 
de wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) ; 

c. lichamelijk geschikt zijn vool' den mili 
tail'en dienst overeenkomstig het hieromtrent 
gegeven of nader te geven reglement, met 
dien verstande evenwel , dat ten aanzien van 
de gezichtsscherpte de bepalingen gelden, die 
op clit stuk voor de toelating tot het l"ese1Te
kacler zijn of zullen worden vastgesteld ; 

d. overleggen de bescheiden, die krachten · 
de artikelen 8 en 9 Yan de in artikel 3 aan
gehaalde ,.Instmctie" worden geYorde rd ,·oor 
eene toelating al nijwilliger bij de korpsen 
van de landmacht - met uitzondering van 
de bevolking kaart, indien de nijwilliger niet 
van woonplaats verandert. 

6. :liet afwijking in zooverre van het be
paalcle onder a van h et vorige artikel kunnen 
tot het , olbrachte 36ste levensjaar worden 
toegelaten : 

personen , die vroeger hebben gediend : 
a. bij de zeemacht - de marine- reserve en 

het korps mal'iniers hieronder begl'epen - en 
in het bezit zijn van een' ontslagbrief lBte 
soo,·t, of lBte Boort A of B , m its de laatste 
hun niet is uitgereikt wegens ant:i-militciire 
karaktereigenschappen ; 

b. bij het leger hier to lande, b ij de rese,Te 
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voor de lanclmacbt of bij de koloniale trnepen 
en bij het einde van dien dienstt ijd, cl esge
wen cht tot een reengagement zouden zijn 
toegelaten; 

c. bij de mil itie en c. q. bij de_ l::lndweer, 
en zich daarbij goed hebben geclragen . 

Personen, als in dit artikel bedoeld, die 
oucler zijn clan 36 jaren, worden niet aange· 
nomcn clan met macbtiging van Onzeu Minister 
van Oorlog, en voo1· den tijd en oncler de 
voonvaarden, bij die machtiging te bepaleu. 

7. P ersoneu, als bedoeld in bet vorige artikel, 
die bij bet verlaten van den dien.st een' rang 
bekleeden, kunnen - voor zooveel zij: 

a. als vrijwilliger toetredeu bij bet wapen 
of bij bet dieustvak, waartoe zij laatstelijk 
hebbeu beboord, en 

b. op bet tijdstip van bet aaugaan van de 
ouder a bedoelde verbintenis niet !anger clan 
drie jareu in het bezit zijn van het bewijs 
van ontslag (paspoort) -

naar beboefte wordeu aaugenomen in dien 
rang, in een lagereu rang, clan we!, bij vol
doenden waarborg voor hunne gesch iktheid 
daartoe , in den naasthooge1·en onderofficiersrang. 

H et voorbeboud, vervat in het vorige lid 
onder a, is niet van toepassing op hen die b ij 
het verlaten van den dieust den rang van 
adjudant-onderofficier, van sergeantmajoor (ad
mini stratenr), opperwachtmeester (administra
teur), of van fo urier bekleedden. Deze kunnen, 
naar behoefte, in bunnen rang, c. q. den naast
boogeren onderofficiersrang, worden aange
nomen met be temming voor elk wapen en 
dienstvak van de landweer. 

De opperwachtmeester wordt - tenzij zijne 
aanneming gepaard gaat met rangsve1·b oo
ging - aangenomen in den rang van sergeant
majoor. 

Jn den zi n van bet eerste lid van dit artikel, 
worden o. a. geacbt zicb te verbinden bij bet 
wapen , waartoe zij laatstelijk hebben beboord, 
de person en, die laatstelijk dienden bij het 
korps mariniers of bij het . wapen der infan
ter ie van de koloniale troepen en eene ver· 
b intenis aangaan met bestemming voor de 
infanterie van de landweer; 

zoo ook zij , die laatstelijk dienden bij be t 
wapen der genie of der artillerie van de kolo· 
niale troepen en eene vrijwillige verbintenis 
aangaan met bestemming onderscheidenlijk 
voor de genietroepen en voor de ,7esting• 
artillel'ie van de landweer. 

P ersonen, niet vallende onder de in dit 
artikel bedoelden, worden aangenomen als 
soldaat (tamboer of boorn blazer) tenzij tot 
h unne aanneming in een' rang door Onzen 

Mini ster van Oorlog machtiging wordt vet·· 
leend. 

8. De landweerdistrictscommandant is be· 
voegd, een zi ch voor den d ienst bij den hem 
onderhoorigen land weertroep aan biedencl of aan
ge,rnrven persoon, die wegens licht gebreken 
niet ten voile aan de in a rtikel 5, onder c, 
omschl'even eischen ,an lichamelijke gesch ikt
heid , oldoet , als vrijwilliger toe te laten, in • 
<li en hij oordeelt, clat zoodan ige per oon bij 
de landweer nog goede d iensten bewijzen kan. 

Van de bedoelde gebreken wordt alsdan in 
de engagemen tsakte en op het stamboek 1nel
ding gemaakt. 

P er onen, die v roeger wegens ziels· of 
lichaam gebreken zijn ontslagen, worden ni et 
aangenomen clan met machtiging Yan Onzen 
Minister van Oorlog. 

9 . De verbintenis wol'dt, behoudens c. q. 
het bepaalde in het laat te lid van artikel 6, 
gesloten voor den tijd van 7 j:1ren, met dien 
verstande, dat die termijn stilzwijgend wordt 
verlengd met den tijd, welke mocht verloopen 
tussehen den datum, waarop de ,erbin ten is 
wordt gesloten, en den daaraanvolgenclen l s ten 
Augustus. 

Van de ve rbintenis, in bet vorige lid be
doeld, wordt e ne aide in tweevoud opge
maakt, ingericht overeenkomstig bet daarvoor 
door Onzen }finister van Oorlog vastgestelde 
formulier. -

10. Aanbrenggeld wordt, ter ;mke de toe
lating van vrijwilligers, niet geaoten . 

D e engagementspremie bedraagt Yoor hem, 
die wordt aangenomen in den rang ,an : 

adjudant-onderofficier. .f 150.-. 
sergeant-majoor ,. 100.-. 
fourier . 75.-. 
sergeant. 75.-. 
Eene engagementspremie wordt niet toege-

kend aan hem, d ie worden aangenomen in 
den rang van korporaal of als soldaat (tamboer 
of boornblazer). 

Als tegemoetkoming in de kosten van aan
schaffing van kleeding en uitrusting wordt 
aan hem, die wordt aangenomen in den rang 
van adjudant-onderofficier , of die tot dezen 
rang wordt bevorderd, een bed rag in eens 
uitgekeerd van f 100. 

11 . D e engagementspremie, vermeld in bet 
tweede, zoomede de tegemoetkoming vermeld in 
het laatste lid van het vorige artikel, wordt eerst 
clan uitbetaald , wanneer de verbintenis door 
den landweerdistrictscommandant, bedoeld in 
artikel 4 , laatste lid, bekrachtigd is en nadat 
den vrijwilliger bet uittreksel uit de krijgs
wetten is voorgelezen. 
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De uitbetaling geschicdt, op verzoek van 
<len landweerdistrictscommandant, door de ad
ministratie van het naastbij gelegen korps. 

12. De vrijwilliger verbindt zich om - on
vermind rd de wettelijke verplichtingen, welke 
als zoodanig op hem rusten en de dienstvet·
richtingen, rnortvloeiende nit den rang , dien 
hij bekleedt, - zijne woonplaats te hebben in 
de hem daartoe door of van wegc On zen Mi
nister van Oorlog aangewezen gemeente binnen 
het Rijk , dee) te nemen zoowel aan de oefe
ningen van de landweer als aan bet plaatselijk 
theoretisch en practisch militair onderricht in 
den wapenhandel en in het schieten , Yoor 
:woveel dit onderricbt buiten bet leger plaats 
vindt en wordt geregeld en gegeven van wege 
Onzen Minister van Oorlog, zoomede, om, 
daartoe opgeroepen krachtens bet bepaalde in 
artikel 13 van dit bes! ui t , bij een der daar
voor door Onzen :l\Iinister van Oorlog aan te 
wijv.en korpsen (dieustvakkeu) van bet leger 
onder de wapenen te komeu , hetv.ij voot· 
eerste-o~fening, hetv.ij vom eerste-herhalingsoe
fening. 

13. Tot opkomst onder de wapenen voor 
eerste oejening zijn gehouden de vrijwilligers, 
d ie: 

et. v66r bet aangaan hnnner verbintenis 
niet hebben gediend als vermeld in artikel 6, 
eerste lid ; 

b. hoewel in militairen dionst geweest zijnde, 
niet hebben gediend, of laatstelijk niet hebben 
gediend, en ook niet, krachtens h~t voorlaatste 
lid van artikel 7 , kunnen worden geacht te 
hebben gediend of laatstelijk te hebben gediend 
bij het wapen of bij het dienstvak , waarbij 
v.ij als vrijwilligers zijn toegetreden , met uit
zondering voor zooveel betreft de categorie , 
onder b vcrmeld , van hen , die zijn aange
nomen in een der rangen , in het tweede lid 
van artikel 7 genoemd. 

14. Tot opJwmst onder de wapenen voor 
eerste-herhalingsoefening zijn gebouden de vrij
willigers die, te voren als militair gediend 
hebbende: 

I. iµ een der rangen , als bedoeld aan bet 
slot van het vorige artikel, zijn aangenomen 
bij ecn wapen of bij een dienstvak waarbij zij 
laatstelijk niet hebben gediend of, krachtens 
bet voorlaatste lid van artikel 7, niet worden 
geacht te bebben gediend; 

II. n iet behooren tot de categorie in bet 
vorige artikel onder b vermeld, en ten tijde 
van bet sluiten hunner verbintenis: 

a. clrie juar of !anger in het bezit zijn Yan 
het hun. laatst uitgereikte bewijs van ontslag 
(paspoort) ; 

b. korter dan drie doch !anger dun een jaar 
in het bczit zijn van bet hun laatst nitgcreikte 
bewijs van ontslag (paspoort) ; 

c. naar hct oordeel van den lanclweerdis
trictscom mandant , die hen aitnneemt, eene 
eei-ste-herhali11gsoefening behoeven , om naar 
behooren te lnurnen voldoen aan hunne be
stemming bij de landweer. 

De vrijwilligers die niet behooren tot eeno 
der categorieen in dit artikel en in het rnrige 
at-tikel vermeld, zijn niet verplicht tot op
komst onder de wapenen tot ee1·ste-oefenin_q, 
noch tot eerste-hei-halingsoefening. 

15. 'J.'ot eerste-oefenin.q worden onder de 
wapenen gehouden : 

A. gedurende ten hoogste acht en een halve 
maancl: 

zij , die - behoorencle tot de categorie Yer
meld in artikel 13 onder a: 

1°. zich hebben verbonden bij een dienstrnk; 
2°. zich hebben verbonden bij een wapen 

en bij bet sluiten bunner verbintenis niet 
hebben overgelegd een geldig bewijs rnn te 
hebben voldaan aan de eiscben van lichamelijke 
geoefendbeid en van militaire bekwaamheid , 
als in de tweede zinsnede van artikel 104 der 
Militiewet 1901 bedoeld. 

B. gedurende ten hoogste vie1· maanden: 
1°. zij , die - beboorende tot de categorie, 

vermeld in artikel 13, oncler a - zich hebben 
ve rbonden bij een wapen en bij het sluiten 
bunner verbintenis hebben overgelegd een 
geldig bewijs van te hebben voldaan aan de 
eischen als onder A, punt 2 . van dit artikel 
ve rmeld; 

2°. zij, die behooren tot de categorie, ,·er
meld in artike.l 13, onder b. 

'l'ot eei·ste-he,rhalingsoefening worden onder de 
wapenen gehouden : 

A. gedurende ten hoogste twee 1naa.11de11: 
1°. zij, die behooren tot de categorie , Yer

meld in artikel 14, onder I ; 
2·•. zij , die behooren tot de categorie , ver

meld in artikel 14 , onder Ila. 
B . geclurende ten hoogste eene 11iaand , 
de categorieen , vermeld in artikel 14, onder 

Ilb en c. 
16. H et bewijs van te hebben voldaan aan 

de eischen van lichamelijke geoefendheid en 
van militaire bekwaamheid is, met betrekking 
tot het bepaalde in het vorige artikel , geldig 
gedurende een jaar, te i-ekenen van den dag 
der uitreiking. 

17 . D e vervulling van de diensttennijnen, 
in artikel 15 vermeld, gescbiedt naar regelen 
door Onzen )linister van Oorlog vastgestelcl, 

18. Ged urende het verblijf onder de wapenen 
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gcnieten de vrijwilligers de laagste soldij , wclke 
in het lcge1· wordt genoten door hunne gelijken 
in rang of hunne gelijken in stand bij het 
wapcn, waarbij z ij Y.ich hebben verbonden, 
met dien v 'rstande, dat hun de soldijverhooging 
als scherpschutter niet wordt toegekend. 

De soldijverhooging wegens langdurigen 
dienst of wegens drie- of zesjarigen dienst in 
c •n' rang ,-an ondel'Officier wordt hun toegekend 
op dezelfde wijzc als het gewoon vrijwillig 
dienend per oneel bij het wapen, waarYoor zij 
,deb hebben verbonden. 

"Bi,j de b rekening ,·an den dienst als in het 
vorige lid bedoeld, wordt c. q. ook in aan
merking genomen de tijd, gedurendc wclken 
zij hebben gediend .-66r hunne toetreding tot 
h t reserve-personeel der landma bt met be-
tem ming .-oor den dienst bij de landwcer . 
.Boven de soldij wordt cene toelage per jaar 

genoten ten bedrage van : 
a. f 200.- door den adjudant-onderofficier ; 
b. f 160.- door den sergeant-majoor (admi

nistratenr) ; 
c. J 75.- door den four ier; 
d. f 50.- door den ondernfficicr van anderen 

1·ang met dien verstande evenwel , dat de toe
lage nn de onderofficieren, bedoeld onder a 
on onder b wordt teruggebracht tot f 50.-; 
,·oor de onderoffi cieren, bedoeld onder c en cl 
tot .f :25.- per jaar OYer den t ijd , dien zij bij 
hot onderdeel, waartoe zij krachtens bunne 
woonplaats behooren, in bunnen- rang over
compleet zijn. 

De toelage, in het vorige lid vermeld , wordt 
niet ger.oten over den tijd, gedurende welken 
de vrijwilliger: 

1°. zich buiten Em·o11a ophoudt; 
2°. zich !anger clan drie achtereenvolgende 

maanden in een vreemd Rijk binnen Europa 
ophoudt ; 

3°. ·in den loop van het jaar nog client, na 
den datum, waarop hij in verzuim is gebleken, 
ten aanzien van eeue der ,·erplicbtingen, hem 
opgelegd bij de Landweerwet, of bij een door 
cl bevoegde autoriteit uitgevaardigd voor
schrift. 

19. De vrijwilliger, die een rang bekleedt, 
geni et naar regelen door On7.en Minist r van 
Oorlog vustgesteld, eene belooning van ten 
minste f 0.30 en ten hoogste f 0.50 Y00r ieder 
uur, dat hij dee! neemt aan he~ plaatselijk 
onderricbt, in artikel 12 vermeld. 

20. De uitbetaling van de jaarlijksche toe
lagen, vermeld in artikel 18, en van de be
looning, vermeld in artikel 19, gescbiedt naar 
,regelen, door Onzen :Minister van Oorlog rnst
gcsteld . 

21 . De vrijwilliger kan bij het einde ?.ijncr 
verbintenis , op de voorwaarden doo1· Onzen 
Minister van Oorl og rn tge teld, tot eene 
nieuwe verbintenis worden toegelaten Yoor 
ten minste twee en ten hoog te zeyen jaren, 
met dien verstand evenwel, dat de tijcl, in 
voile j,iren, voor welken hij zich opnieuw 
verbindt in den egel moet kunnen ver
streken zijn v66r hot voltooide vijf en vijf
tigste levensjaar. 

22 . .Ecne premie wordt bij de toelating tot 
eene nieuwc vorbintonis niet genoten. 

~LOTBEP ALINGEN. 

23. Als overgang maatregel kunnen - m its 
binnen een jaar na den in artikel 28 be
doelden datum - onderofficiernn als nij
williger worden aangenomen, met vernietiging 
bunner v66r of op dien datum gesloten ver
bintenis voor het rescrvekader rnn de :.?de 
categoric (bij bet regiment genietroepen voor 
bet reservekader van de 3de categorie). Eene 
engagement premie wordt door de in het 
vorige lid bcdoelde onderofficieren niet genoten. 

24. Voor zooYeel de onderofficieren, bedoeld 
in Ons besluit van ,:21 Febrnari 1903, n°. ;l(), 

den rang bekleeden van adj udant-onderofficier, 
van sergeant-majoor (administrateur) of van 
opperwacbtmeester (administrateur) en onder 
scbriftelijke verbinten is tot ve rvulling der ver
plichtingen , die op den krachten dit bcsluit 
aangenomen Yrijwilliger ru ten, bij de land
weer den aan hunnen rang verbondcn dienst 
rnrn1llen (de opperwachtmeesters in den rang 
van ~ergeant-majoor) wordt door hen onder 
de ,·oorwaarden en bepalingen, ter za ke in 
artikel 1 vastgcsteld , eene toelage genoten 
en zulks tot een bed rag, per jaar, van: 

a. f 150.- cl or den adjudant-onderofficier: 
b. f 100.- doo1· den sergeant majoor (admi

nistrateur). 
Over den tijd , dien deze onderofficieren bij 

bet onderdeel , waartoe zij behooren, in hunnen 
rang overcompleet zijn , wordt deze toelage 
teruggebracht tot J 35.- per jaar. 

Op de onderoffi cieren, bedocld in het cerste 
lid, die op het tijdstip hunner schriftelijh 
verbinteni , als daar vermeld , den rang van 
adjudant-ondcroffi cier bokleeden, of die op dat 
tijd tip clan we! daarna tot d ien rang worden 
beYorderd i voorts wm toepa ing bet bl'
paalde in bet laatste lid van artikel 10. 

25. Op alle reserve-onderofficieren , bedoeld 
in Ons be luit van :Zl Februari 1903, n•. 20, 
is Yan toepa sing het bepaalde in artikel 19. 

26. De uitbctaling van de toelagen en be. 
looningen, bedoeld in do artikelen 24 en 25 , 
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geschiedt naar regelen, door Onzen :Minister 
n111 Oorlog vastges teld. 

27 . D e jaarlijksche toelage, geldelijke tege
moetkoming en belooning, in dit besluit ver
meld , worden c. q. genoten boven en behalve 
het pensioen. 

28 . Dit bcsluit treedt in •Werking op een 
door Onzen J\1inister van Oorlog te bepalen 
datum. (1) 

Onze :Minister rnn Oorlog is belast m et de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschl'ift 
,ml worden gezonden aan Onze :Ministers van 
Binnenlandscbe Zaken , van Marine en van 
K olonien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenh age, den 27sten F ebruari 1904. 

v;et. ) WILHELMINA. 

De M in~yter van Staaf, JJfinister van Oorlog , 
(get.) ,T. '\V. B~:RGANSIUS. 

:29 Ji'ebruari 1904. A RREST van den H oogen 
Raad der Ned., houdende besliss ing dat 
het niet ter beoordeeling staat van den 
rechter of de in art. 193 der gemeente
wet bedoelde plaatselijke ve rordening de 
gelegenheid tot plaatsYervanging in of 
afkoop van persoonlijke diensten ,,zooveel 
mogelijk" nijlaa t , 

D e H ooge R aad enz. ; 
Gelet op het middel het van cassatie, nanrnns 

den requirant voorgesteld bij pleid ooi : 
Schending en verkeerde toepassing van de 

urtt. 3 en 9 det· verordening der gemeente 
H erwen en A erd t in ve rband met art. 193 de r 
gemeentewet ; 

0Yerwegende, dat ter ondersteuning van bet 
voorgestelde middel van cassatie i& aangevoerd, 
dat de in deze toegepaste verordening der ge
meente H erwen en A erdt , tot regeling der 
persoonlijke diensten van de inwoners dier ge
meente bij het brandwezen, ve rbinclencle krach t 
.mist , daar volgens art. 193 der gemeentewet 
dnsdanige verordening zooveel 1nogelijk elk 
inwoner v rij moet laten de di ensten, waartoe 
hij wordt opgeroepen, door een plaatsvervanger 
te doen waarnemen of af te koopen, - betgeen 
niet het geval is bij deze verordening, die in 
art. 9 cl e gelegenh eid daartoe slecbts geeft 
binnen 8 dagen nadat jaarlijks in de maand 
,Tannari door hnrgemeester en wetbouclers de 
lijst van cl e clien stplichtigen bij het brandwezen 
is opgemaakt ; - tengevolge waarvan in h et 
oYerige gedeelte Yan het jam· de gelegenheid 
tot het stellen Y.an een plaatsve1T anger of 

(1) Bepaald op 16 :M ei 1904. 
1904. 

af koop ontb reekt, en 1dj die bereid zouden ,sijn 
de gemeente persoonlijk te dienen, doch ge
durende korten tijd verhinderd zijn , aan hu11ne 
bereidwilligheid geen gevolg kunnen geYen: 

0. dienaangaande, dat bij bet aangehaalcl 
art. 9 cler verordening, overeenkomstig art. 193 
gemeentewet elk inwoner der gemeente R enven 
en Aerclt wordt v l'ijgelaten den dienst bij het 
brandwe,oen, waartoe hij wordt opgeroepen, 
door een plaatsvervanger te doen waarnem en 
of uf te koopen ; - terwijl doo1· bet voorscbrift 
van dat wetsa t-tikel dat zulks ,,zooveel m ogelijk" 
geschiede, wordt aangcduid, dat de gelegenheid 
daartoe zoo ruim wordt opengesteld als , naar 
het oordeel van den gemeenteraad, bet belang 
cler gemeente en plaatselijke toestanden toe
laten, - van welke, volgens hetzelfcle wets
art ikel , aan Gedeputeerde Staten mecle te 
deelen , regeling de beoordeeling niet aan den 
rechter toekomt ; 

0 ., clat mitsdien bet voorgestelde m iddel 
Yan cassati e is ongegrond ; 

Ve rwerpt bet beroep. (W. v. ' T R. 8042.) 

1 1lfaart 1904. BBSLUIT, houdende regeling 
der verYolging van- en het , erbaal op 
lands dienaren, die clen Lande schacle 
bebben toegebracht. S. 53. 

Wr.r WILHELMINA , ENZ . 

Gezien a rtikel 82 der Indi scbe Comptabili 
teitswet (Neclerumclsch Staat9ulad 1895, n°. 145; 
I nclisch Staatsblacl 1895, n°. 225); 

Op de ,oordracbt van Onzen Minister ,·an 
K olonien van 9 December 1903, Litt. A ', 
n°. 30 ; 

Den Raad van Sta te gehoorcl (adYies Yan 
19 J anuar i Hl04, n°. 43) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ,·oor
noemden Minister van 25 F ebmari 1904, Litt. 
A ' , n". 20 ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
Art. 1. In elk geval , waarin door de Alge

meene Rekenkamer in N eclerlandsch-Inclie' aan 
den Gouverneur-Generaal van N eclerlanclsch
Inclie eene mededeeling is gedaan, die tot bet 
opleggen van vergoeding van aan ·den Land e 
toegebrachte schade zou kunnen leiden, op 
grond van artikel 82 der Indische Comptabili
teitswet , doet de Gouverneur-Genl)raal onder
zoeken, of door den Land e schade is geleden 
en of de betrokken landsdienaren die schade, 
middellijk of onmidclcllijk, door eenige onrecht
matige hancleling of door het nalaten nn de 
zorg, waartoe zij gebouden waren, hebben 
toegebracht. 

2 . Indien cle aan het slot van artikel 1 he-
7 
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doelde v ragen toestemmend worden bcant
woord, wordt aan de betrokken personen, aan 
hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden of, 
bij ontstentenis van dezen, aan de beheerders 
der nalatenschappen, medcdeeling gedaan van 
hct bed rag der op te leggen vergoed ing en van 
de g rondcn, waarop zij rust, en wordt den be
langhcbbenden tevens een door den Gouver
neu r-Generaal te bepalen termijn gesteld, b in
nen welken eene ehriftelijke verded iging kan 
wordcn voorgedragen. 

3 . Nadat eene schriftelijke verdedig ing is 
ontvangen of de voor de indiening daarvan 
gestclde termijn is verstreken, wordt, tenzij 
het geldswaardig bedrag der chade vl'ijwillig 
in 's Lands kas is gestort, bij een met redenen 
omkleed besluit, den Raad van Neclerlandsch
Indie gehoord, door den Gouvern ur-Generaal 
eene bes li sing genomen en, zoo daartoe termen 
zijn , de vergoeding opgelegd, met va tstelling 
tcvens van ieders aandeel daarin, ind ien niet 
een maar meer landsdienaren bij de ½Uak be
trokken zijn . 

4 . H etgeen omtrnnt ondernoek, schriftelijke 
verded ig ing en beslissing in de voorgaandc drie 
a rt ikelen is voorgeschreven, ·geldt mede voor 
de gevallen, waarin de Gouverneur-Generaal, 
zonde,· ter zake van de Algemeene Reken
kamer eene mededeeling als in artikel 1 be
doeld te hebben ontYangen, van oordeel is, 
dat er termon bestaan te onderzoeken, of niet, 
naar aanleid ing rnn artikel 82 der lndische 
Com.ptabili teitswct, eene vergoeding bel1oort 
te worden opgelegd. 

5 . Zij, ·aan wie vergoeding is opgelegd , 
kunncn van de besluiten van den Gonver
neur-Generaal , waarbij dit is gesch ied , bij Ons 
herziening vragen. 

H et daartoe strekkend verzoekschrift wordt 
door hen ingediend niterlijk binncn dertig 
dagen nadat het beslnit te hunner kennis is 
gebracnt. Indien de betrokken personen zich 
in Neclerlanclsch-Indie bevinden, wordt bet ver
mekschrift b innen den bovenbedoelden ter
m ijn aan den Gouverneur-Generaal ingediend 
en door d iens tnsschenkomst aan On½en .Mi
nister van K olonien verzonden. 

Zoolang Wij 'op een binnen den gestelden 
te rmjjn inged iend verzoekschrift geen beschik
king bebben genomen , wordt het besluit, 
waarvan herziening is gevraagd, niet ten 
uitvoet· gelegd, ten ware bij dat be lu it voor
loopige tenuitvoerlegging is bevolen. 

Op verzoeken om herziening, ingediend na 
het verstrijken van den ge telden termijn , 
wordt door Ons afwijzend beschikt , :<onder 
onderv.oek van de zaak zelvc. 

\ Vij behouden On echter voor , wcgons 
bijzondere redenen een langeren of naderen 
termijn toe te staan. 

W ij behouden Ons mede voor , besluiten 
van den Gouvernenr-Generaal, als in het 
eerste lid bedoeld, ook al is eene herziening 
daarvan niet of · niet t ijclig gevraagd, alsmede 
door Ons, k rachtens dit artikel genomen 
beschikkingen , te herzien of nader te hor
zien , indien d ie be lu iten of beschikkingen 
later mochten blijken te zijn genomen op 
grond van onjuiste gegevens of onjuiste voor
stelling van feiten. 

6 . Nadat de opgelegde vergoedingen betaald 
zijn of reeds voor die oplegging het gelds
waardig bedrag de1· chade vrijwillig in 's Lands 
kas is gestort, gaan, tot h et gestorte bedrag, 
van recbtswege op de betrokken landsdienaren, 
hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden cle 
recbtsvorderingen over, welke het Land ter 
zake op grond van wettelijke of contractueele 
bepalingen tegen derden heeft verk regen of 
mocht hebben behonden. 

Door den Gouverneur-Generaal worden aan 
de belanghebbenden op bun verzoek de bewijs
stukken ver trekt , welke zij noodig heh
hen om hun recht tegen derden geldig te 
maken. 

7. De afschriften van de be luiten, waa,·bij 
vergoeding wordt opgelegd, aan het hoofd 
voerende de woorden .,In naam des Konings" 
en onderteekend door den Algemeenen ecre
taris, hebben dezelfde kracht en worden , met 
inachtneming van de 3de alinea van artikel 5, 
op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd als de 
grossen van in kracht van gewijsde gegane 
vonnissen in burgerlijke ½aken. 

D e invordering van de verschuldigde som
men geschiedt echter -bij voorkeur op de ten 
laste der Indische begrooting komende in 
komsten der betrokken personen. 

8. Over elk dienstjaar wordt van de in de 
artikelen 1 en 4 bedoelcle gevallen eene lijst • 
opgemaakt, die, met afschriften van de noodige 
bescheiden ter toelich ting, gevoegd wordt bij 
de ingevolge artikel 80 der Indische Comp
tabiliteitswet in te dienen stukken. 

De lijst vermeldt voor elk geYal hetzij de 
vrijwillige betaling , die heeft plaats gehad, 
hetzij de besliss ing, clie door den Gouverneur
Generaal is genomen. 

Wanneer tijdens de inzending van de lijst 
nog geen beslissiDg door den Gouverneu r
Generaal is genomen in een geval waarin geen 
vrijwillige betal ing hceft plaats gehad, wordt 
zulks vermeld en wordt bij de inzending van 
de op een volgencl d ienstjaar betrekking heh-
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bendc stukken, de stand der zaak medegedeeld, 
totdat zij is uitgemaakt. 

9. lndien op 1 Januari 1905 wegens scbade, 
betrekkiug bebbencle op cleu dienst van een 
der jaren 1896 , 1897 of 1898 en overigens 
binnen een tijdsverloop van twee jaren , te 
rekenen van den dag, waarop de wet, boudende 
vaststelling van bet slot der rekening van 
ontvangsten en uitgaven van clen dienst, op 
welken de schade betrekking heeft, in het 
Stacitsblad van Nederlandsch-Indie is afgekon
digd, nog geene vergoedingcn, als bedoeld in 
de artikelen 1 en 4, zijn opgelegd, vervalt voor 
de betrokken landsdienaren de aansprakelijk
heid, voortvloeiende uit artikel 82 der Indische 
Oomptabiliteitswet. 

Overigens zijn op de verjaring der vorde
riug.en van den Lande ter ,mke van krachtens 
dit besluit opgelegde vergoedingen, de voor
schriften van bet Bnrgerlijk W etboek voor 
Ne.derlandsch-Indie omtrent verjariug van toe
passing. 

10. Behoudens h etgeen in het volgend artikel 
is bepaald worden de Koninklijke besluiten 
van 27 Augustus 1880 n°. 19 (Indisch Staafs
blad n°. 198) en van 13 Maart 1896, n°. 46 
(Indisch Staatsblacl n°. 100), zoomede die van 
21 November 1888, 11°. 16 (Indisch Staatsblad 
1889, n°. 41) en van 19 December 1890, n°. 21 
(Inclisch Staatsblacl 1891, n°. 78) ingetrokken en 
ve rvallen in artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 26 Mei 1889, n°. 31 (Indisch Staatsblad 
n°. 192) de woorden: ,,en in alle andere ge
vallen, waarin de ambtenaren, belast met de 
toepassing van dat Reglement en van de be
palingen omtrent het houden van openbare 
verburingen en verpachtingen schade aan den 
lande hebben toegebracht 'door verzuimde of 
onjuiste naleving of toepassing van het Regle
ment of de bepalingen voornoemd of van 
de ter uitvoering daarvan gegeven voor
schriften." (1) 

11 . Dit' besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging in Nederlandsch-Indie 
en vindt alsdan mede toepass ing ten aanzien 
van de sedert 1 Jan uari 1896 reeds voorgekomen 
gevallen, welke tot het opleggen van vergoe
ding, als in artikel 1 of artikel 4 bedoeld, 
kunnen leiden, en waarin de bij de zaak be
trokken landsdienaren niet reeds ter verant
woording zijn geroepen krachtens de Kf)]Jink-

(1) De in dit artikel genoemde Koninklijke 
besluiten zijn mede in het N ederlandsch l::ltaats
blad opgenomen , respcctievelijk onder de num
mers 166 van 1880, 34 van 1896, 162 van 1888, 
186 van 1890 en 70 van 1889. 

lijke besluiten van 27 Augustus 1880, n°.: 19 
(Indisch Staatsblad n°. 198), 21 November 1888, 
n° . 16 (Indisch Staatsblad 1889, n°. 41) of 26 ~lei 
1889, n°. 31 (Inclisch Stcwtsblad n°. 192). In de 
gevallen , waarin zoodanig ter vernntwoording 
roepen reeds heeft plaats gehad , blij,·en voor 
de voortzetting der aangevangen procedure 
ook verder de genoemde Koninklijke besluiten , 
het ee rste zooals bet bij Kouinklijk besluit 
van 13 Maart 1896, n°. 46 (Indisch Staatsblad 
n°. 100) gewijzigd is, gelden. 

12. Dit besluit is niet van toepass ing op de 
bij de Zeemacht en het L eger dienenden be
neden den rang van officier, op de inlandsche 
schepel ingen bij de Gouvernementsmarine, op 
de gewapende politiedienaren en op de tot de 
korpsen bari san op :Jfadoera behoorende onder
officieren en minderen. Voor hen zijn de be
staande bepalingen nopens het opleggen van 
vergoedingen wegens den Lande toegebrachte 
schade ten aanzien van alle sedert 1 J anuari 
1896 voorgekomen gevallen te beschouwen als 
door Ons voor Neclerlandsch-buliii voorge
schreven en worden di e bepalingen bestendigd 
totdat ter zake doo,: Ons op andere wijze zal 
zijn voorzien. 

Mede zijn de bepalingen nopens het opleggeD 
van vergoedingen, wegens den Lande toe
gebrachte schade aan officieren der Zeemach t 
en van h et Leger, alsmede aan de Europeescbe 
opvarenden der Gouvernementsmarine voor 
alle sedert l. Januari 1896 voorgekomen ge
vallen , te beschouwen als door Ons voor Neder
lanclsch-Inclie voorgeschreven. 

In de gevallen waarin bij de inwerkingtreding 
van dit besluit die landsdienaren reeds krach
tens die bepalingen te1· verantwoording zijn 
geroepen, is dit besluit niet van toepassing 
en blijven die bepalingen voor de voortzetting 
der aangevangen procedure van kracht. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de nitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blacl zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal wordeu gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den l sten M.aart 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Jfiniste1· van K olonien, (get. ) I:pBNllURG. 
(Uitgeg. 11 ,lfaar t 1904.) 

l Maar f 1904. BRSLUIT, tot wijziging van 
artikel 2 van bet K oninklijk besluit Yan 
26 F ebrnari 1903 (Staatsblad n°. 80). 
S. 54. 

WIJ vVILHEL:MI A, KNz. 

Op de voordracht van Onze :Ministers van 
.Justitie en van Binnenlandsche Zaken , van den 

7* 
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14 Januari 1904, 4de afdeeling, n°. 210, en van 
den 2:lsten Januari 1904, afdecling Arbeid, 
n°. 345 ; 

(hcrwegcnde, dat het wenschelijk i dat het 
K oninklijk besluit van 2G Februari l903 (Staats
blad n°. 80), tot vaststelling van cen algcmeenen 
maatrngel van bestuur, als bedoeld bij de arti
kelen 39, 57 on 118 der Beroepswet en toi 
regeling der vorgoeding voor reis- en verblijf
kosten van leden-commiBsarissen on van ambte
naren, die z ich krachten die wet voor plaatse
lijk onderzoek naar elders moeten begeven , 
worde gewij7,igd ; 

Den Raad van tate gehoord (advics van 
den 9clen F ebruari 1904, n". 16) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde i[inisters van den 18den F ebruari 1904, 
n°. 199, afd. 4, en van den 26sten Februari 
1904, n''. 1034, afd. Arbeicl: 

H ebbcn gocdgevonclen on verstaan , te be 
palen: 

Eenig artikel. 

In artikel 2 van bet Koninkli.ik besluit van 
den 26 F ebruari 1903 (Staatsblad n°. 80) wordt 
voor: getuigen-deskundigen enz. gelezen : ge
tuigen, deskimcligen enz. 

Onze voornoemde Ministers zijn , ieder voor 
zooveel hem betreft , belast met de uitvoering 
van clit besluit, dat in bet Staatsblacl zal wor
clon geplaatst en waarvan afsch rift zal worden 
gezonden aan don Raad van State. 

's Gravenhage, den l sten }faart l!l04. 
(get.) WILHELMINA. 

De 111inister van Justitie, (get. ) J. A. LOE.FF. 

De Minister van Binnenlandsche Zake11, 
(get. ) KuYP.ER 

(Uitge_q. 16 Maart 1904.) 

4 1l1aart 1904. .BE, LU IT , houdende nadet·e 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
9 ,Juli 1876 (StaC1tsblacl n°. 169), tot regeling 
van hot algemeen toe7, icht op de spoor
wegd iensten, hetwelk laat telijk gewij7,igd 
word bij het K on inklijk be luit van 10 De
cember 1902 (StaC1tsblacl n°. 216). en van 
welk besluit een gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij bet Koninklijk besluit van 
13 December 1892 (StaC1tsblad n°. 281). 
s. 65. 

WI-J WILHELl\UNA , EXZ. 

Op de voordracht van On7.en "Minister van 
Waterstaat, H andel en NijYerheid rnn 26 F e
bruari 1904, L •. H. H ., afdeeling Spoorwogen ; 

Overwegencle, clat wij7,iging noocl ig i van 
artikel 2 Yan het K on inklijk besluit van g Juli 

1876 (Staatsb/acl n°. 169) tot regeling van het 
algemeen toezicht op de spoor,rngcliensten , ge

_lijk dit is gewijzigcl bij de K on inklijke beslui
ten Yan 30 Juli 1876 (Staatsblad nn_ 166), 24 Oc-

- tober 1886 (Staatsblacl n°. 190), 28 October 1892 
(StaC1tsblacl n°. 238), 8 Maart 1901 (Staatsblad 
n°. 69) en 10 December 1902 (Staatsblacl n°. 216), 
en waarvan eene gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij het K oninklijk besluit van 13 De
cember 1892 (Staat .. blacl n°. 281); 

Den Raad rnn State gehoorcl (advies ,·an 
1 Maart 1904, nn. 12) ; 

Ge7.ien het nacler ra1 port van On7,en )Iinis
ter van vVater taat, Handel en Nijverheid rnn 
3 Maart 1904, L •. N ., afdeeling Spoorwegen ; 

H ebben goeclgevonden en YOrstaan: 
Te bepalen, clat met wijziging van artikel :2 

rnn bet K oninkl ijk b sluit van 9 Juli 1876 
(Staatsblacl n°. 159), gelijk dit is gewijzigd bij 
de K oninklijke besluiten van 30 Juli 1876 
(Staatsblad n°. 166), 24 October 1886 (Staatsblarl 
n°. 190), 28 October 1892 (Staatsblacl n°. 23 ), 
8 ::lfaart 1901 (Staatsblacl n°. 69) en 10 Decem
ber 1902 (Staatsblmi n°. 216), en waarvan eene 
gewijz igde tekst is bekend gemaakt bij bet 
Koninklijk be luit van 13 D ecember 1892 
(Staatsblad n ·. :281), dit artikel zal luiden als 
volgt: 

A1·t. 2. Do Raad van Toezich t bestaat uit 
niet minder clan drie en niet meer clan 7,even 
leden en een seeretari s. 

Bovenclien wordt aan den Raad een acljunct
secretari s toegevoegd , ten aanzien van wien 
van toepassing is hetgeen bij artikel 13, het 
eerste lid Yan at-tikel 14 en bij de artikelen 15 
en 16 omtrent den seoretaris is bepaald. 

De leden, de secretaris en de adjunct-sec1•c,. 
taris worclen door Ons benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

Een cler leden , daartoe cloor Ons aan te 
wijzen, is voorzitter. 

Di t besluit treeclt in werking den tweeclen 
dag na clien der dagteekening van het Staats
blacl en de Staatscourant, waarin bet is ge 
plaatst. 

On:,;e Mini ter van W ate rstaat, H andel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit , betwelk gelijktijclig in h et Staatsblad 
en in de Staatscowrant geplaatst , en in afschrift 
aan den Raad van State meclegecleelcl 7,aJ 
worclen. 

's Gravenhage, den 4den Maart 1904. 
(qet.) WILHEL)IIN A. 

De Minister mn H'aterstaat, H andel enNijre,·heid, 
(get.) DE M A REZ On:Ns. 

(Uitgeg. 6 l\Iaart ll104.) 
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4 Maart 1904. BEscHLKKING Ya11 de11 Hoogen 
Raad del' Ned., houdende beslissing dat uit 
het laatste"lid van art. 73 der Ned.-Indische 
Comptabiliteitswetvan 23.April l864 (Staats
l,lacl n°. 35) volgt, dat in Nederland geen 
beslag krachtens dat artikel mag worden 
gelegd op solclijen en gagementen ten laste 
van den Staat. 

De Hooge Raad enz. ; 

Hecbt doende op vorenstaand verzoekschrift; 
Gezien de daaronder gestelde cone! usie van 

den Procu reur-Generaal tot · enz. ; 
Overwegende, dat het verzoek strekt tot ver

lof om, krachtens de artikelen 72 · en 73 der 
wet van 1864 (S_taatsblad n°. 35) nader bekend 
gemaakt bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1895 
(Stacitsblad n°. 145) ter ve rzekering der uit
voering van eene op zijnevordering uitgesproken 
,·croordeeling van H. N. de vV. te 's Graven
hage bij vonnis van den kantonrechter te 
's Gravenhage van 1 Februari 1904 tot betaling 
rnn f 14.55 voor kostgeld en geleend geld met 
rente ad 5 pCt., f 3.70 voor proeeskosten, 
alsmede de kosten op en na de uitspraak -
executoriaal beslag te leggen ondet· handen en 
beheer van den Staat der N ederlanden op h et 
doo r voornoemden H. N. d. W. als gewezen 
huzaa,· bij het Ned .-lndiscb, leger genoten 
gagemcnt van f 200.-; 

0., dat de kennelijke bedoeling is van het 
Yerzoek, om beslag te mogen leggen in Neder
land onder den Mini ster van K olonien; 

0., dat volgens artikel 757 van het W etboek 
van Burgerlijke Hechtsvordering pensioenen 

I 
wegens ambten of bedieningen niet in beslag 
worden genomcn dan voor zoodanig gedeelte 
en op zoodanige wijze, als door de bijzondere 
wetten werd bepaald ; 

en dat volgens artikel 1 der wet van 24 
.fanuari 1815 (Staatsblacl D0

• 5), ,,geenet·hande 
arrnsten zu!len gedoogcl worcien op gelden be
rustende onder onze i::lecretarissen van Staat 
of andere hoofden van administratien in hunne 
kwaliteit, - speciaal niet op eenige ordonnan
tien van betaling ter zake van traktementen, 
sold~j en 9f pensioenen"; 

0. , dat nu wel volgens de artikelen 72 en 73 
der wet van 23 April 1864 (Staatsblad n°. 35) 
tot regeling van de wijze van beheer en ver
antwoording der geldmiddelen van Neder
lanclsch-Indie, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 Juni 1903 (Staatsblacl n". 172) in N eder
land met verlof van den H oogen Raad beslag 
mag worden gelegd ter zake van eene vordering 
loopende ten laste cler begrooting van N eder
landsch-Ind ie, of op gelden en goederen die 

door of ten behoevc van hot Departement van 
Kolonien beheerd worden, doch dat bij het 
laatste lid van artikel 73 van dat beslag worclen 
uitgezonderd zaken, die bi.i de wet of algemeenc 
verordening voor geene inbeslagnem ing vat
baat· zijn vcl'ldaa,·cl, - hetgeen bij de aan
gehaalcle wet van 1815 - op welke wet bij de 
beraadslaging over de a,·tikelen 72 en 73 cler 
wet van 1864 (Staatsblarl n". 35) is gelet [Han
delingen Staten-Generaal, 186314 biz. 513 volg .] 
ten aanzien van soldijen en gagcmenten ten 
lastc van den Staat het geval is ; 

0. dat mitsdiim hot verzoek niet Y00r in 
williging vatbaar is; 

Wijst het af. (W. v. '•r. R 8038.) 

5 Maart 1904 . . BE81.UI1' van den ::):[inistcr van 
~taat, 1Iiniste r van Oorlog betreffende 
opkomst onder de wapcnen van verlof
gangers. 

Do ::Uiniste,· van Staat, ::ilinister van Oorlog, 
het wenschelijk achten de, maatregelen tetrnffen, 
waardoor het onder de wapenen komen, van 
met groot-verlof (of met verlof, niet op verzoek 
verleencl) zijnde milicicns wordt bespoedigd 
en vereenvoudigd , ook voo1· die gevallcn, waarin 
h et geen opkomst 1net spoecl geldt; 

H eeft goedgcvonden te bepalcn: 
I. Met afwijking in zoovcrre van het daar

omtrcnt bepaalde in het ,, Voorsclwift" rnst
gestelcl bij de Beschikking van 15 April 1902, 
VJe Afclceling, n°. 68, zal bij wijze van procf
neming gevolgcl worden de hierbij gevoegde 

,,Regeling van dienstreizen" 

van rniliciens - bestemd voor den clienst tc 
land - die no groot-verlof onder de wapenen 
worden geroepen en bij welke d ienstreizen 
vervoer met spoor- of tramwegen noodig is, als 
bedoeld in de eerste zinsnede van § 2 van het 
zooeven genoemde voorsch rift. 

II. Zoodra eene lichting (of een dee! eencr 
lichting) in het genot worclt gesteld van groot
verlof (of van verlof niet op verzoek verlecnd) 
zullen door de ter zake betrokken korpsen aan 
de Permanente Militairc Spoorwcgcommissie 
,,Opgaven" worclen ingezonden, overeenko
mencle - behoudens het in de volgencle zin 
snedcaangegeven verschil - metde ,,Numeriekc 
opgave" behoorende bij de aan schrij ving van 
12 Mei 1902, VJl• Afdeeling, n°. 58. 

In clie ,,Opgaven" zal namelijk de kolom 
,,Datum van Opkomst" niet worden ingevuld; 
terwijl in de kolom ,, Opmerkingen" v.al worden 
vermelcl , tot welke li chting de met ve l'lof 
gaande rnili ciens behooren. 
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In Yerband met bet YOrenstuand, kan voor 
de lichtingcn, ,YaarYan hier sprake is, wanneer 
zij wedor onder de wapenen worden g<'roepen, 
achterwege blij,en, hct toczenden n,n de hier
voren genoemde ,,numerieke opga ve", bedoeld 
in de cl erde zinsnede Yan A1·tik I :.16 Yllll de 
,,M ilitie-lnstructie 1902". 

's Gr:wenhage 6 J\'laart 11)04. 
(get. ) ,). \\'. Bf: KOAN81lJR. 

Behoort bij beschikking van den 
)I inister van Staat, )[inister 
van Oorlog ,an 5 .:\[aart 190-!, 
Ilde Afd., n°. 176. 

lrnGELlNG ,"AX DLKNKTRJilZE rnn 
miliciens - bestemd voo,· den die11st te 
land - die nm groot i·erlof onde1· de 
1rnpenen wo,·den geroepe11 en bij welke 
diensfreizen ,,-e,-roe,· met .vpoo1·- of tra,n
wegen noocli_q is, als bedoeltt in de ee:rste 
zinsnede i·an § 2 i-an het ., Voo,·sclwift" 
vastgesteld bij de be8chikking vai~ den Mi
nister van Oo,·log van 16 April 1902, 
'i7de Afd., n°. 6 . 

(~. B. D eze ,,Regeling" zal ,·oorloopig wor
clen geyo]gd bij wijze van proefneming.) 

1°. W aar h ierna wordt gesproken Yan ,,groot
verlof" wordt daaronder ook ,·Pr taan : .,Yer
lof, n iet op ,erzoek verleend". 

2°. Aan alle met groot vcrlof v rtrekkende 
miliciens worclen de zakboekjes meclcg geven. 

3°. Jn clo onder 2°. gonoomdc :mkboekje 
worden beha!Ye de ven·oerbewij 7.en voor op
komst onder de wapenen ,net spoecl, de noodige 
vcn·oerbewijzen, )Ioele! n°. 5 van de Regeling 
van het ven·oer o,er de s poorwegen en over 
de tramwegen, ingeplakt en :1oodanig ge
vouwen, dat ze niet buiten de zakboekjes 
uit teken. 

4°. De onder 3°. genoemd • Yen·ocrbewijzen, 
)lode] n°. 6, zullen worden gebru ikt Y00r bet 
Y0rvoer over spoor- of tramwegen Yan de 
daartoe gerecbtigde miliciens, die van groot
vet·lof onder de wapenen terugkeeren, wauneer 
die t rngkeer niet bet gernlg is Yan eene 
oproeping onder de wapcnen m t poed. 

5°. De meerbedoelde vervoerbewijzen, mo
del n° . .3, zullen, met uitzondering van den 
datum van het ven·oer bij cle korpsen geheel 
worden ingevnld en daarna w1>rden ondertee
kend door den commandeerende-officier. 

Ter voorkoming van Yerkeerd gebru ik van 
dcze v rvoerbewijzen, model n°. 6, za l cle inYnl-
1 ing geschieden met rooden inkt. 

6°. 'i\"::mneer een mi] icien met groot Yerlof 

van woonplaats Yerandert en zicb, ingeYolge 
artikel 121 der 1Cilitiewet 1901, aanmeldt hij 
den burgemeester cl er geme ·nte, waar bij zich 
gaat vestigen, zal cleze burgemeester het meer
genoemde YerYoerbewijs, model n°. 6, Y00r 
zooveel noodig met rooden inkt doen wijzigen 
en cleze wijziging bekrnchtigen . 

7°. D e met g root Yer!of zijnde miliciens, die 
opgeroepen worden, om onder de wapenen te 
komen en die claartoe van spoor- of tramwegen 
gebruik moeten 1 rnken, begeven zicb ten bl'
hoeve van dat Yervoer, op den dagYan opkom, t 
recbt treek naar het station ,an ,ertrek, ul
waar door de benmbten der maatscbappij de 
ver,oerbewijzen, model n°. 6, met strook nit 
de zakboekje zullen worden genomen en nm 
den datum zullen worden voorzien. Daarna 
ontvangen de miliciens de trooken terug, die 
clan al plaat bewijzen zullen dienst doen. 

8°. )Iocht het vo rkomen, dat, niettegen
staande het bepaalde onder 6°. een milicien 
niet in het bezit is van een ,er,oerbewijs, 
model n°. 6, dat zoodan ig is ingevuld clat hij 
dit bij bet onder de wapenen kornen zal kun
nen gebruiken, clan zal hij zicb wenden tot 
den burgem.ee ter van de gemeente, waar hij 
zicb bev indt. Deze burgemeester zal den be 
doelden milicien ,oorzien vau een ,etToerbe
wijs, model n°. 6, van de Regeling ,an bet 
vervoer o,·er de spoonvegen en over de tram
wegen (model n°. 3 rnn bet .. Y oorschrift", 
genoemd in den aanhef Yan deze ,,Regel ing 
van dienstrei7.Cn"). 

9°. H et daggeld, aankomende in § 13 rnn 
bet in het hoofd van cl 7. rcgeling genoemclo 
.,V oor ebl'ift" kan , behoudens in de geYallen, 11 

bierna onder l()<>. genoemd, desve,·langd door 
den burgemeester van de betrokken gemeente 
worden betualcl. 

De burgemeester doet ,·an die betaling aan- 1 
teekening in het zakboekje. 

Den militieplicbtigen, aan wie door den bm
gemeester geen daggeld i Yerstrekt, word t 
bet onmiddellijk na aankomst bij, en door de 
zorg van het korp uitbetaald. 

10°. Gesehieclt cl terugroe1 ing onder de 
wapenen, hetzij kracbtens art. 186 der Groncl
wet , op de wijze bij § 16 van m eergenoemd 
.,Y oorschrift" aangegeYen, hetzij kracbtens 
art. 110 det· 1\filitiewet 1901, betzij krachtens 
art. 109 dier wet, door tus ehentijdscbe intrek
king van het tijdelijk Yerlof, clan heeft, ter be
spoediging Yan d afrei , geen betaling van het 
daggeld door de bnrgemee ter · plants, doch 
geschiedt deze steeds onmidclellijk na aankomst 
bij en door de zorg van het korps. 

11°. Door do P ermanente 1\lilitaire 8poor-
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wegco1J11rnss1e wordt telkens, w:rnneer met 
groot verlof zijnde lichtingen of gedeelten rnn 
lichtingen onder de wapenen zullen worden 
geroepen, aan de spoorwegmaatschappijen op
gave gedaan nm het transport van miliciens, 
dat aan elk station is te verwachten. 

Yoor dat transport behoeft dus niet te ge
schieden de ,,mededeeling door den burge
meester", als bedoeld in de eerste zinsnede 
van § 4 van het ,.Yoor,ch rift", genoemd in 
het hoofd dezer ,,Regeling ,an dienstreizen". 

12°. Voor zooverre uit deze .,Regeling van 
dienstreizen" niet het tegendeel volgt, blijven 
voorshand van kracht de bepalingen van bet 
in het hoofd dezer .,Regeling van dienstreizen" 
genoemde ,,Voorschrift". 

13°. Deze beschikking, met daarlfij beboo
rende ,,Regeling ,an dienstreizen", zal rnn 
toepassing zijn op de miliciens, die met groot
verlof ~-e1·t,·ekke11, nil den 15den :Maart 1904. 

De ,.Regel ing" zal dus nog niet worden 
toegepast bij het voor de eerstvolgende ,naal 
onder de wapenen komen van miliciens, die 
met groot verlof zi}n op den datum in de vorige 
zinsnede genoemd. 

:Yiij bekend , 
De Secr.-Gen. van het Departement vcm Oorlog, 

(get. ) DE :BtlUIJN. 

7 Macu·t 1904. ARREST Yan den Hoogen Raad 
der Ned., houdende beslissing dat de alge
meene maatregel van bestuur, vastgesteld 
bij K oninklijk besluit van 19 ,fanuari 1898 
(Staatsblacl n°. :.l5), is een · uitvloeisel van 
de wetgcvende macht der Koningin, over
eenkomstig art. 56 der Grondwct verleend 
bij art. 1, aanhef en 6 '. der wet van 2 
Febrnari 1891 (Staatsblacl n°. 69) ; dat het 
volgens art. 9 rnn dat besluit strafbare 
feit best."lat in het rijden met de daarin 
bedoelcle rij- of voertuigen zonder inacht
neming der gestelde ,oorwaarden en dat 
zoowel het ve rleenen der ve1·gunning al s 
het stellcn der voorwaarden, waaronder zij 
wordt verleend, is eene daad Yan uit
voering van den maatregel Yan bestuur, 
welke bevoegdelijk aan den }Y[inister ,an 
Waterstaat, Handel en Nijverheid kan 
wo1·den overgelaten. 

De Hooge Raad em,. ; 
Gelet op clc middelen nn cassatie, door den 

requ irant voorgesteld bij memorie, nader toe
gelicht bij pleidooi: 

1°. Schend ing rnn art. 56 Grondwct, art. 1 
8trafrecht, art. 1 Strafrordering en Yerkeerde 
toepassing Yan de artt. 9 en 13 Koninklijk besluit 

Yan 19 .Januari 1898 (Staatsu lad n°. :.l3), dourd icn 
het , ·on nis, rnststellend dat hem, requirunt, 
rnrgunning tot het berijden rnn " ·egen onder 
het beheer Yan het Rijk met een door mecha
ni che kracht Yoortbewogen rijtuig was ver
leend, mitsdien het rnrbod te dien aanzien in 
art. 9 alinea 1 rnn gemeld Koninklijk besluit 
te zijnen aanzien was opgeheYen, de door het 
kantongerecht uitgcsprnken ,eroordeeling tot 
straf heeft gehandhaufd, ondanks dat het be
wezen ve rklaarde feit Yolgens de fcitelijke 
omschrijv ing, dat is de bepaling door stmffen 
te handhaven, niet Yoorkomt in eene wet of 
in een krachtens de:1.e gemaaktcn algemeenen 
maatregel van bestuu r, maar in een rninisterieel 
be luit dat geene bindende dat is op straffe na 
te !even bepalingen mag rn tstellen ; 

2°. Schending van de artt. 55 en 56 Grond,rnt 
en art. :.l14 in ,-erband met art. 1 Strafrnr
dering, doordien - aangenomen clat art. 1 
aanhef en 6''. der wet rnn :.l8 l~ebr. 1891. (Staetfs
blacl n°. 69) aan de Koning in wetgevcnde macht 
toekent - de rechtbank, het v onni van het 
kantongerecht bevestigend, ten o nrechte aan
neemt, clat de uitoefening dezer macht zou 
kunnen medebrengen, clat eenige daad Yan 
uitvoering voor zooYer de nale,·ing van deze 
op straffe wordt gevorderd, anders zou mogen 
gei.chieden dan bij algemeenen maatregel nrn 
bestuur; 

3°. 8chending Yan art. 69 Grondwet en art. 
:.l14 in verband met art. 1 Strnfvordering, door
clien het stellen der voorwaarden cvenals het 
daaronder verleenen der vergunning zelvc ten 
behoeve van een bepaald persoon, h ier is ecne 
zoodanige daad van uitvoering van den alge- • 
mcenen maatregel van bestuur welke het 
karakter van dispensatie draagt \l,ll welke de 
Koningin alleen aan zich :1.eh·e mag voor-
b houden; 

O,·erwegende, dat bij het door de rechtbank 
bevestigde vonnis van den kantonrechter als 
wettig en o,-ertuigend bewezen is aapgenomen, 
dat de requirant als bestuurder nu1 een door 
mechani sche kracht voortbewogen voertuig 
van g rooter gewicht dan 150 K .G., waarvoor 
onder n°. 31 door den :Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid vergunning wasverleend 
tot het berijden der wegen onder beheer rnn 
bet Rijk, niet beeft in acht genomen de voor
waarden, waaronder die vergunning ,-e rl eend 
wa ; hebbende hij toch daarrnede op den onder 
beheer van het Rijk staanden weg, den Zut
phenschen straatwcg, in de bebouwde kom nrn 
het dorp Dieren, gemeente Rheden, gereclen 
met grooter snelheid dan 8 K.)f. in het uur; 

rlat dit feit is geoordeeld te rnllen onder 
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art. 9 Koninklijk besluit van 19 .Jan. 1 9 
(Staatsblad n°. 25), en daarop is toegepa t de 
strafbepal ing, Yoorkomende in art. 13 van 
genoemd besluit; 

0. alsnu met betrekking tot het eerstc hier· 
tegen gerichte middel : 

dat de algemeene maatreg l van bestuur, 
vervat in genoemd Koninklijk bcsluit is een 
uitvloeisel van de wetgevende macht , aan de 
Koningin overeenkomstig art. 56 Grondwet 
vcrleend bij art. 1 aanhef n 6°. dcr wet van 
28 J:,'eb r. 1891 (Staatsblad n"'. 69) ; 

dat art. 9 van bet besluit inhoudt cene rege· 
l ing van het berijden der wcgen em:. onder 
het beheer van het Rijk, in dien 7,in dat bet 
verboden is ze te berijden met bepaald om
sch re, en rij- of voertuigen, docb dit verbod 
niet betrcft hem, die ze berijdt voorzien van 
eene vergunn ing van den Mini ter van Water
staat, Handel en Nij,·erheid en met inacht• 
ncming de r daarbij gestelde voorwaardcn ; 

clat bet trafbare feit clus be taat in hct rijden 
zonder inachtneming der ge t Ide voorwaarden, 
en het onjuist is, gelijk door den requirant 
word bcwee,·d, dat dit alzoo omschreven feit 
niet iu den algemeenen maatregel van bestuur 
zoude voorkomen ; 

dat zoowel bet verleenen der vergunning als 
het stellen der voorwaardcn, waaronder zij in 
iccler afzonderlijk geval verleend wordt, is 
eene eland van uitvoering ,an den algemeenen 
maatregel van .bestuur; 

dat wanneer onder die voonvaarden genoemcl 
wordt h t naleven van 7,ekere voo1·schr iften 
bij het berijden der bedoelde wegen, cl it slechts 
aangaat hem, clie de vergunning heoft ver
kregen, en niet is een voor alien bindende 
regel, die een wetgevend karakter zou clragen 
en tot hot uitvaardigen waarvan de Kon ingin 
onbe,oegd zou zijn den :Minister te machtigen; 

dat het eerste m iddel mitsdien is ongegroncl ; 
0 . met betrekking tot bet tweede micldel: 
dat waar, gelijk uit het bovenoverwogene 

volgt, het bier niet betreft het g ven van 
voorschriften , wier naleving op straf wordt 
gcvorderd, maar enkel de uitvocring van een 
hij K oninklijk beslui t vastgestelden algemeenen 
maatregel van bestuur, de uitoefcning der 
daartoe strekkende macbt aan den :Ministe r kon 
word n opgedragen; 

dat hct tweede middPI mit dien i ongcgrond; 
0. met betrekking tot bet derde middel: 
clat wel meergenoemd art. 9 is ingckleed in 

den vorm van een algemeen verbod met, 
daaraan verbonden uitzond ring, maar deze 
,·oor chriften, in onderling verbancl be cbouwd , 
eene enkele samenbangPndc regaling vormen; 

dat er geenc prake i · nu1 eene ontheffing 
dezer voorscbriften, in bijzondere geYallen toe 
te staan ; zoodat art. 69 der G-rond wet ten 
deze niet toepasselijk is ; 

clat ook het derde micldel mitsdien is 011• 

gegrond; 
Verwerpt het gcdaan bernep in cassatie. 

(W. V. T . R . 8046.) 

8 M aart 1904. B~;sLUIT, houdende macbtig ing 
tot uitgifte van , 'chatkistb iljetten en 
Schatkistprome en YO!gens de wet van 
4 April 1870 ( taatsblacl n°. 62), gewij7,igd 
bij die van 31 D ecember 1897 (Staats· 
blad n°. 2 1) en de wet van 5 December 
1 1 (8taatsblacl n''. 185). S. 56. 

9 Maa,·t 1904. BE8Lu1:r , houdende macbtiging 
tot uitgiftc n beleening van Schatkist• 
biljctten volgcns cl e wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n''. G2), g wijzigd bij die van 
31 December 1897 (Staatsblacl n°. 2 1). 
S. 57. 

9 Maa,·t 1904. Bf;SLUIT, houdende beslissing 
clat de woonplaat van een minderjarige 
voor de toepassing van art. 26 der .Armen
wet, moet wordcn beoorclceld naar art. 78 
Burgerlijk , v etboek. 

WIJ WILHEL1ll1N.A , f;xz. 

Beslisscnde het gesch il over de woouplaats 
van den behoeftigen krank,d nnige K K A~IPS; 

Den Raad van State, afdeeling voor de gc• 
schillen van bestuur, gehoord , adv ies van 
17 Fcbrnari 1904, n°. 19 ; 

Op de voorclracht van ()117,en Minister van 
Binnenland cbe Zaken van· 7 )[aart 1904 , 
n". 1659 , afd. B. B. ; 

Overwegende : dat Eo1H:1n KAMPS, geboren 
te B o,·ger op 13 November 1 6, op 22 Juni 
1903 in het gesticht ,,Dennenoord" te Z uid
laren is opgenomen : 

clat over de betaling der vcrpleegkosten ge• 
scbil is ontstaan tu sch n cle gemeenten Gas• 
selte, Bo,·g ,. en Orloo,·n en G edoputee rde Staten 
van Drenthe er ni t in g slaagd zijn dat ge
schil bij te leggen; 

dat E. KAMP~, na don dood zijner moecler 
op 12 pril 1903 - zijn vader was reed · 
vroeger o,·erleden - onder voogdij is komen 
te staan van zijn oudsten broeder GEERT, die 
in Gas,qelte,·nijveen - gemeente G-asselte -
woont ; op welken grond de besturen der ge• 
meenten Borger en Odoo,·n - naar welke 
laatste gemeente hij na den dood zijner moed er 
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vcrtrokken is - beweren, dat Gasselte als 
woonplaats van dezen krankzinnige moet wor
den aangewezen, wat door Bnrgemeester en 
Wethouders van Gasselte wordt ontkend ; 

Overwegcnde, dat op :.l2 ,Juni 1903 - het 
tijdstip waarnp de7,e krankzinnige fo het gc
stiebt ,,Dennenoord" werd opgenomen en 
waarop , dew\jl hij toen reeds behoeftig wa , 
de wet tot regeling van bet A rmbestuur op 
hem van toepassing werd - Eo1rnR1' KAMP~ 

woonpiaats had in de gemeente Ga8selte , ver
mits aldaar ;,:ijn voogd, wiens woonplaats hij 
naal' art. 78 van het Hurgel'lijk Wetboek 
volgt, woonachtig was : 

clat deze gemeente dus met de kosten van 
;djne verpleg ing moet worden belast: 

Gezien de wet tot regeling v an bet Arm
bestuur: 

H ebben goedgevonden en ver taao: 
als woonplaats van den behoeftigen krank

;,.i nn ige E. KAMPS voor de toepassing van 
ait . 26 der v\Tet tot regeling van bet Armbe
stuur aan te wij7,en de gemeente Gasselte. 

Onzc Mini ter van Binnenlandsche Zaken 
is belast , en 7,, (W. v. B. A.) 

H Jiaa,·t 190,1. BESL IT , houdende vast telling 
van regelen betreffende bet verleencn van 
onderstand ten laste van de Indische geld
middelen aan Emopeesche ambtenaren van 
den burgerlijken dienst in N ederlandsch 
Indie - predikanten en van landswege be
zoldigde Roomsch-Katholieke geestelijken 
daaronder begrepen - , d ie nit den dieost 
ontslagen zijn en aan wie volgens de daar
omtrent geldende bepalingen geen pen
sioen verleend kan worden of .die niet in 
de termen vallen 0111 in het genot van 
pensioen te worden gesteld. 

vVrJ WILHELMINA , ENz. 

Op de voordracht van Onzen Mini ster van 
K olonien van 18 Novemhel' 1903, litt. D , n°. 47 ; 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 
:.l:.! Dccembe,· 1903, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mini -
te,· van Kolonien van 4 Maart 1904, litt. D , 
n°. 50 ; 

H ebben goedgevondon en ve rstaan : 
de volgende regeleo te stellen betreffendc 

bet verleenen van onderstand ten laste van 
de Indiscbe · geldmiddelen aan Europeesche 
ambtenaren van den burgerlijken dienst in 

ederlandsch-Indie - predikanten en van 
landswege bczoldigde Room ch-Katbol iekc 
geestelijken daaronder begrepen -, d ie uit den 
dienst ontslagen zijn en aan wi e volgens cl e 

daat'Omtrent geldende bepalingen geen pensioen 
verleend kan worden of die niet in de termen 
vallen om in het genot van pensioen te word en 
gestelcl : 

Art. l . Aan hen , die door welbewezen 
ziels- of licbaam gebreken bclet zijn !anger te 
dienen en wier cliensttijd minder clan 5 jaren 
bedraagt, kan een tijdelijke onderstand toege· 
kend wot·clen , gelijk aan bet pensioen dat zij 
haclden kunnen bekomen wanneer zij op het 
tijdstip van hun ontslag een diensttijd van 
5 jaren lrndden gehacl. 

Deze onderstand wordt clan voor een jaar 
verleend , en kan 4 malen , telkens voot· een 
jaar , vernieuwd worden , als de redenen van 
de afkeuring van den ambtenaar nog in di e 
mate blijken te bestaan , dat hij niet geschikt 
geacbt zou kunnen worden om weder in den 
Indisch cn dienst te worden opgenomen. 

De tijdelijke onderstand kan , na gedurende 
5 jaren genoten te zijn , in een tot wcdel'Op
zeggens voortdurenden onderstand van het
zelfde bedrag veranderd worden , zoo de 
redenen van afkeuring - zelve of in hare ge
Yolgen - den titularis clan nog blijvend onge
schikt voo1· den lndisehen dienst moeten 
doen achten. 

Wanneer aan tijdelijken onderstancl, die niet 
door een tot wedernpzeggens voortdut·enden 
ve rvangen worclt, in totaal minder genoten is 
clan h et beloop van de bijdragen aan de lndi
sche burgerlijke pensioenen, die de ambtenaar 
voldaan heeft , wordt hem als aanvulling rnn 
den genoten onderstand bet verschil tus chen 
d ie twee bedragen ook uitbetaald. 

2. .A.an hen , die wegens welbewezen ziels
of lichaamsgebreken na een vijfjarigen of 
langeren d iensttijd ontslagen doeh niet in het 
genot van pensioen gesteld zijn , kan tot weder
opzeggens toegekend worden een onderstancl 
gelijk aan bet tot volle guldens afgeronde 
vier-vijfde dee! van bet pensioen, dat hun, 
bij pensionneering op bet tijclstip van ontslag , 
verleend bad kunnen worclen , of , indien dit 
vier-vijfde dee! minder ;r,ou zijn dan bet bedrag 
van het pensioen voor vijfjarigen dien t, ecn 
onderstand tot clat bedrag. 

3. Aan hen , die , niet op verzoek en om 
andere redenen clan welbewezen ziels- of 
lichaamsgebreken, ontslagen zijn, kan: 

a. wanneer hun d iensttijcl minder clan tien 
jaren beclraagt, als onderstand Yoor eens toe
gekend worden eene som gelijk aan het beloop 
van de door hen betaalde b ijdragen aan de 
lndi sche b,urgerlijke pensioenen , welkc som 
clan bij herplaatsing in vasten Indi seben bur
gerlijken cl ienst wed er te resti tueeren is ; 
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b. wanneer hun diensttijd tien of meer jaren 
bedraagt, tot wederopzPggens toegekend wor
den cen onder tand gel ijk aan het tot Yolle 
guldens afgeronde vier-vijfde dee! van het 
pensioen , dat hun , bij pensionneering op het 
tijdstip van ontslag, verleend had kunnen 
worden, - zullende voor hen, wicr diensttijd 
minder dan twintig jaren bedraagt, de onder
stancl ni et ]anger bestondigd word en dan ge
durende een tijclvak gelijk aan de helft van 
den diensttijd. 

Behoudens dozen maximalen termijn kan de 
sub b bedoelde onderstand , na opgezegd te 
r.ijn , weder ved eend word en. 

4 . Onder diensttijd , als waarnn in de voor
gaande artikelen sprake is, wordt verstaan dienst
tijcl in den zin van de voor den betrokken 
persoon bij zijn ontslag gegolden hebbende 
pensioensbepal in gen. 

5. De in artt. 1 , 2 en 3 bedoelde onder
standen word en toegekend en opgezegd in 
Nerli:rlwul door Onzen )Iini ter rnn Kolonien, 
in Indiii door den Gouverneur-Generaal. 

Voor Y.uolang de noodige gegevens ter vast
stelling Yan den te ,erleenen onderstand ont
breken, kan eene voorloopige onderstand wor
den toegekend . 

Het tijdstip van ingang ,an de in de artt. 1 
en 2 en in art. 3 b bedoelde onderstanden 
worclt bij de toekenning daarvan vastgesteld. 

De betaalbaarstelling rnn die onderstand en 
geschi edt op de wijze als ten aamden van de 
pensioenen gebru ikelijk is. 

Zij worden niet uitbetaald zoolang de titu
laris eene geregelde inkomst ten laste van den 
Staat of van zijne kolonien en bezittingen ge
niet , en vervallen wanneer de titularis bui ten 
Onze toestemming zich in vi;eemden krijgs
dienst begeeft of eene door eene vreemde 
Regeering . opged ragen openbare bediening 
aanneemt. 

Overgang-91,epal in_q. 

6 . Aan hen, die ,66r het in werking treden 
van dit besluit ontslagen zijn en onder de 
termen vallen van de artt. 1 , 2 en 3, zal als
nog onderstand op den voet van clit besluit 
kunnen worden toegekend. 

Zij , die onder de termen vallen van art. 1 
en na wier ontslag reeds vijf of meer jaren 
Yerloopen zijn , kunnen in het genot gesteld 
worden van den in dat artikel bedoelden , tot 
wecleropzeggens voortdurenden onderstand , 
,mnder voorafgaanden tijdelijken onderstancl . 

Slotbepaling . 

7 . Onderstand volgens clit besluit wordt 

niet verleend clan op aanvraag van of namen s 
den ontslagenc. 

Tot de betaalbaarstelling wordt niet M er
gegaan clan nadat - bij de aann-aag of daar
na - OYergelegd is eene verklaring dat all e 
tot de Gouvernements-archieven behoorende 
stukkcn , die de ontslagcne onder zich had , 
zoowel oorspronkelijke als afschriften , uit
treksels of minuten , ter beschikking ,an de 
Regeering r.ijn gesteld, of dat hij zoodanige 
stukken niet onder zicb gehad heeft. · 

Onze )Iinister van Kolonien is bela t me~ 
de uitvoering van ditbesluit , waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en nan de Algemeene Rekenkamer en dat in 
werking treden zal in ~ ederland met den dag 
waarop bet in de Nederlanrlsche Staatscourant 
en in Indie met den dag waarop het in het 
Staatsblad i•an N erlerlandsch-Indie :;ml worden 
geplaat t. 

's Graven hage, den 9clen )faart 1904. 

(get. ) WILHELMI~ A. 
De Minister 1•a11 Koloniifn , (get. ) 1Dl:Nff!! R<:. 

10 Maart 1904. Bi,;s LUIT, bevelende de plaat
sing in het Staatsblad van de op 1:J Au 
gustus 1902 te 's G,,·ai·enhage geteekende 
ovcreenkomst tussch en Nede1·/cmd en 
Fraukrijk betreffende, eensdeels, het in
YOetTecht ,,an producten uit de Neder· 
la ndsche kolon ien in FrankTijk en de 
Fransche ko1onien en, anderdeels, betref
fende h et invoerrecht van producten uit 
die landen in de Nederlandsche kolonien . 
s. 68. 

WIJ WILHELillNA, y;xz . ,, 
Gezicn het te 's G1·avenhage op 13 Augustus 

1902 geteekend verd rag tusschen Nederlan,t en 
Frankrijk betreffende, een deels, het im·oer
recht van producten uit de Nederlamlsche 
kolonien in Fmnkl-ijk en de F.-ansche kolonien 
en, anderdeels, betreffende bet invoerrecht rnn 
producten uit die landen in de Nede,·landsch, 
kolonien, nn welk verdrag, goedgekeurd bij 
de wet van 28 Januari 1904 (Staatsblad n•. 16), 
een afd ruk, met ve rtaling, aan dit besluit 
gehecht is; 

Overwegende, dat de uitwisseling der akten 
van bekraehtiging van YOorzegd verdrag mede 
te 's G,,·avenhage op 8 )1aart 190i beeft plaats 
gehad; · 

Op de voordracht van Onzen ~.1inister rnn 
Buitenlandsche Zaken ~·an den 8sten Maart 
1904, 11°. 3095, Directie rnn het Protocol ; 

Hebhen goedgevonclen en Yerstaan , de bekencl-
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making van meergenoemd \"erdrag te be\·elen 
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 bepalingen in meergemeld verdrag vervat. 

's Gravenhage, den lOden Maart 1904. 
v;et.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlanilsche Zaken , 
(get. ) R. MELVIL VAN LYNDEN. 

(Uitgeg. 12 Maart 1904.) 

VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de President der Frunsche Repttbliek , 

wenschende de handelsbetrekkingen tusschen 
de Nederlandsche kolonien en Frankrijk te 
vergemakkelijken , bebben besloten te dien 
einde eene overeenkomst te sluiten en tot hunne 
respectieve gevolmacbtigden benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

den heer mr. R. MELVIL baron VANLYNDEN, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken ; 

de President der Fransche Republiek: 
den heer BAYLIN DE MoNBEL, buitengewoon 

gm,mnt en gevolmachtigd minister · van de 
Fransche Republiek bij Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden; 

die, na mededeeling hunner in goeden en 
behoorlijken vorm bevonden volmachten , het 
volgende zijn overeengekomen : 

Art. I. De volgende koloniale verbrnik
artikelen : koffie, cacao, chocolade, peper, 
flpaansche pepeL", amomum, cardemom, kaneel, 
cassia lignea, notemuskaat, foelie, kruidnagelen, 
vanille en thee, herkomstig uit de Neder
landsche kolonien, zullen bij invoer in Frank
rijk, in Algiers, in de J,'ransche kolonien en 
bezittingen, in de protectoraten van Indo-China 
en Tunis, het voordeel genieten van de laagste 
invoerrechten, die toepasselijk zijn op de gelijk
soortige voortbrengselen van elke andere 
buitenlandscbe herkomst. 

Art. II. WederkeeL"ig zullen de natuurlijke 
en bewerkte voortbrengselen, herkomstig nit 
Frankrijk, Algiers, de Fransche kolonieo en 
bezittingen, de protectoraten van Indo-China 
en Tunis, bij invoer in ,de Nederlandsche ko
lonien, bet voordeel van de laagste invoer
recht.en gen ieten , die toepasselijk zijn op de 
gelijksoortige voortbrengselen van elke andere 
buitenlandsche herkomst. 

Deze bepalinge1r zijn niet van toepassing 
op den vrijdom ,0 an invoerrechten, toegekend 

aan de Inlandscbe :::Staten rnn den Oosters.chen 
Archipel Y0or den invoer hunner voortbreng
selen in de kolonien van Nederland. 

Art. III. De certificaten van oorsprong, die 
geeischt mochten worden voor de toelating 
der koopwaren tot het genot der bij deze 
overeenkornst bedongen voordeeJ'en, zullen door 
de Fransche en de Nederlandsche consuls 
kosteloos voor gezien worden geteekend. 

Art . IV. Deze overeenkomst zal zoo spoed ig 
mogelijk door de beide Regeeringen worden 
bekrachtigd en de akten van bekracbtiging 
zullen worden uitgewisseld te 's Gravenhage. 
Zij zal in werking treden onmiddellijk nil de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging en 
zal van kracht blijven tot dat een jaar :-ml >1ijn 
verstreken na den dag waarop een der Hooge 
contracteerende Partijen Haar voornemen zal 
hebben te kennen gegeven om de working er 
van te doen ophouden. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemcle 
Gevoh11achtigden deze overeenkomst hebben 
geteekend en van hunne zegels ,·oorzien. 

Gedaan, in dubbel, te 's Gravenhage, den 
13den Augustus 1902. 

(L. S. ) v;et. ) R. )LnYIL YAN LYNDEN. 
DE lVIoirnEL. 

12 Mac,,.t 1904. BESLUI'L' tot wijziging rnn 
het Koninklijk besluit van den 12den Oc
tober 1899 (Staatsblad n°. 216) houdende 
bepalingen tot invoering van een zelf
standig beheer van den gevangenis-arbeid. 
S. 59. 

WI.J WILHELMINA, EKZ. 

Gezien Ons Besluit van 29 Februari 1904, 
n". 88; 

Op de voordracht van Onzen Minister nn 
Justitie van den 7den Maart 1904, Algemeen 
Secretariaat, n°. 251 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons Besluit van 12 October 1899, n°. 18 

(Staatsblad n°. 216) worden van af 1 April 
1904 in plaats van de woorde_n ,,Hoofdinspecteur 
van het Gevangeniswezen" gelezen de woorden 
,,Hoofddirecteur van het Gevangeniswezen en 
van het Rijkstucht- en opvoedingswezen." 

Onze Minister van .J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 12den lVIaart 1904. 

v;et.) WILHELMINA. 

De Minister ·van Jiistitie, v;et.) J. A. Lo:i,;n' . 

(Uit,r;e,q. 19 Maart 1904.) 
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14 ,liaa,·t 1904. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden houdende beslissing 
dat de beperkingen, waaraan het eigen
domsrecht bij plaatselijke politie-verorde
ningen kan worden onderworpen, nooit 
zoover kunnen gaan , dat daardoor het 
gebrnik der in eigendom bezeten zaak 
voor den eigenaar geheel of ten deele 
ophoudt te bestaan, weshalve is onver
bindend het voorschrift eener plaatselijke 
politie-verordening, waarbij den eigenaar 
van een berm de verplichting wordt op
gelegd het plaatsen van lantaarn- of andere 
palen in dien berm te gedoogen en toe 
te staan . 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, voorgesteld 

bij pleidooi : 
Schending of verkeerde toepassing van 

art. 151 Grondwet, 625 ]3. W., de artt. 134 en 
135 der gemeentewet, de artt. 1 en· 5 alge
meene politie-verordening voor de gemeente 
Loosduinen, vastgesteld 28 April 1897, ge
wijzigd o. a. 10 Juni 1899, omdat het geJ,>od 
van art. 5 dier verordening - hetwelk is 
overtreden - de grenzen van den gemeente
wetgever · geoorloofde eigendomsbeperking 
overschrijdt en desniettemin dat artikel is 
verbindend geoordeeld ; 

0verwegende, dat de requirant bij het be
streden vonnis is veroordeeld ter zake, dat hij 
:21 .Tuli 1903, eigenaar zijnde van een gedeelte 
van een tot den openbaren weg, de Emmastraat 
te Loosduinen , behoorenden berm, niet heeft 
gedoogd, doch feitelijk heeft verhinderd, dat 
alstoen in dat gedeelte van dien berm een 
µaal werd geplaatst ten beboeve van de Eerste 
Nederlandsche Electriciteit-Maatschappij, om 
te dienen voor eene electrische verlichting, 
welke maatscbappij tot het aldaar plaatsen 
van dien paal van burgemeester en wet
houders van L oosduinen vergunning had ge
vraagd en verkregen, en zulks met toepassing 
van art. 6 van de in het hoofd van dit arrest 
ve rmelde algemeene politie-verordening der 
gemeente L oosduinen, voor zoover h et hier 
in aamnerking komt, luidende: 

,,l eder eigenaar van een berm, eene bestrating 
of eenig ander dee! van een openbaren weg 
of van eene straat of van eene .langs den open
baren weg loopende sloot is verplicht het 
pl(!atsen van lantaarn- of andere palen, gas
of waterleidingsbuizen, alsmede van electrische 
geleidingen in dien berm, in die bestrating 
of dat andere dee! van den weg of van de 
straat of in die sloot te gedoogen en toe te 

staan, dat de bestrating of andere bedekking 
wordt opgenomen, wanneer dat tot het plaatsen 
van lantaarns of tot het leggen van buizen of 
geleidi,ngen noodig is. 

,,De vergunning daartoe moet echter worden 
aangevraagd en verkregen van burgemeester 
en wethouders die bij het verleenen der ver
gunning tevens die voorwaarden kunnen stellen, 
welke ,1ij noodig oordeelen"; 

0., dat de verbindende kracht van deze 
voorschriften, in zoover zij hier zijn toegepast, 
terecht wordt bestreden bij het middel van 
cassatie; 

dat we! naar luicl van art. 625 B. W. het 
gebruik, dat den eigenaar van zijne zaak toe
komt, kan worden beperkt o. a. door de open
bare verordeniugen, daargesteld door zoodanige 
macht, die daartoe, volgens de Grondwet, cle 
bevoegdheid heeft, tot welke verordeningen 
behooren de door den gemeenteraad uit kracht 
van art. 144 dcr Grondwet in verband met 
art. 135 der gemeentewet vastgestelde; 

dat echter de beperkingen , waaraan het 
eigendomsrecbt door zoodanige verordeningen 
wordt onderworpen, nooit zoover kunnen gaan, 
dat daardoor het gebrnik der in eigendom 
bezeten zaak voor den eigenaar geh eel of ten 
deele ophoud t te bestaan ; 

dat nn dit Jaatste bet gev::,l is met de bij 
bet bestreden ·vonn is in verband met de straf
bepaling van art. 8 toegepaste gebodsbepaling 
van art. 5 der algemeene politie-verordening 
voor de gemeente Loosduinen; 

dat toch deze gebodsbepaling medebrengt, 
dat den eigenaar van den berm alle gebruik 
wordt ontnomen van die deelen van zijn 
eigendom, waar de lantaarn- of andere palen 
worden geplaatst; 

dat alzoo aan art. 5 der algemeene politie
verordening van Loosdu.inen, in zoover dat 
artikel bij het bestreden vonnis is toegepast, 
verbindende kracht moet worden ontzcgd , 
terwijl op het in dat vonnis bewezen verklaarde 
feit bij geen andere wet of wettelijke veror
dening straf is gestelcl; 

Vernietigt het vonnis, door den kanton
rechter · te 's Gravenhage den 3 December 
1903 in deze zaak gewezen ; 

Ten principale recht doende nit kracht 
van art. 105 R. 0.; 

Verklaart het bij voormeld vonnis bewezen 
verklaarde feit niet strafbaar ; 

0ntslaat den requirant te dier zake van alle 
rechtsvervolging. CW. v. 'T R. 8050.) 
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M Mac1rt l\J04. A1m:;;s-r rnn den Hoogen Raad 
der N ederlanden houdende beslissing dat 
het Rijkskanaal door vValch eren is een 
binnenwater , ondenvorpen aan de wet 
tot regeling der jacht en vi scherij. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet 01 het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij memorie: 
Y erkeerde toepassing van art. 216 Straf

vordering, door niet toepassing van de artt. 2, 
19, 40 en 45 der wet tot regeling der jacht 
en visscherij ; 

Overwcgcnd e, dat bij het bevestigde vonnis 
als wettig en overtuigend bewezen is aange
nomen : ,,dat de beklaagden op 18 ~[ei 1903 
des avonds omstreeks 9 • / , ure, al zoo in ge
sloten jachttijd met elkander in bet visch
water gelegen onder de gemeente Miclclelburg, 
in h et Rijkskanaal door Walcheren 200 l\1:. 
bezuiclen de Kanaalbrng in eigendom van den 
Staat en waarvan het Yisch recht was bij 
P . P. G. , met een sleepnet of r,egen hebben 
gevischt zonder , oorzien te :djn van een schrif
t elijk bewij van vergunning van de'n eigenaar 
of rechth ebbende zulks wat den l sten en 3clen 
beklaagcle (gerequireerden) betreft zoncler voor
r,ien te zijn van een vi chakte of kostelooze 
v ergunning en wat den 2den beklaagde (gere
quireerde) betreft zonder zulk een akte of 
kos telooze vergunning te hebben vertooncl op 
de eerste aanvrage aan de met het toezicht 
op de jach t en visscherij belaste ambtenaren"; 

dat de gerequi reerclen evenwel van alle rechts
vervolging zijn ontslagen en cle;;se uitspraak 
bij het be tr den vo1111is is bevestigcl op grond , 
dat bet Rijkskanaal door vValch ercn met het 
daaraan verbonclen kanaal naar Arnemuiden 
een geheel uitmaakt en van alle b innenwater 
is afgeslotcn door dammen en dijken en met 
het bnitenwater alleen in ve rbinding staat te 
Yeere en Vlissingen door schu tslui zen en riolen, 
zooclat, waar het enkel met bui tenwater en 
ni et met binnenwater in verbinding staat, de 
wet tot regeling cler jacht en visscherij op dat 
kanaal niet van toepassing is; 

dat tegen cleze beslissing het m idclel is 
.gericbt; 

0 . bi eromtrent, dat waar feitelijk' vas tstaat , 
dat de plants w aar bet ten la te gelegde f e it 
is gepleegd is cen gegraven kanaal clat alleen 
door schutsluizen en riol en met het buiten
water in vcrbincling staat, zoodanig water niet 
kan gerekencl word en tot de bni tenwateren 
te behooren, cloch een binnenwater is, onver
schillig of h et al clan niet met unclere binnen
wateren in verbincling staat; 

clat mitscl ien ten onrechte is geoorcleeld , clat 

de wet tot regeling der jacht en visscbel'ij op 
het kanaal niet n111 toepassing zou zijn en 
dcrha!Yc het midclel gegrond ; 

Vernietigt bet vonnis door de arrnndisse
ments- rechtbank te )licldelburg op 18 De
cember 1903 in cl eY-C :1.aak gewezen ; en 

Recht doende uit kracht van at't. 105 .R. O. : 
V emietigt mede het vonnis door den kanton

rechter te Middelblll'g op 7 October te vorcn 
in deze zaak gewezen ; 

Gezien de artt. 2, 19, 40, 41 , 44 en 45 der 
wet van 13 Jirni 1857 (Staatsblacl n°. 57) 
tot regeling der jacht en visscherij , de artt. 10 
sub 14°. en 11 der wet rnn 15 April 188li 
(Stuatsblacl n°. 64), de artt. 23 en 34 1-4traf
recht ; 

Qualiticeert het bewozen verklaarclc feit als 
het in gesloten vi chtijcl des nachts eens 
anders ,ischwater bevi sschen zonder voorzien 
te zijn van een sch riftelijk bewijs van Yer· 
gnnning van den eigenaar of rechthebbenclc ; 

Verklaart iecler der gerequireerden schulclig 
aan de ofertrecli ng zooals zij h ierboven is 
geqnalificeercl ; 

Veroorcleelcl iecl or hunner tot 2 gelclboeten 
elk van f 0.50 ; 

Bepaalt den duur der vervangeude hcch
tenis voor elke boete op een clag ; 

Verklaart verbellrcl de niet inbeslag ge· 
nomen visch, gewaardeerd op f 0.50 en het 
niet in beslag genomcn sleepnet , waal'\11ecle 
is gevischt, gewaardeerd op f 1.-; 

Beveelt die visch on clat net nit te le,·ere11 
of daarvan de geschatte waarde te betalen ; 

Bepaalt den clunr der vervangende hech
tenis bij niet uitlevering van het verbeurcl 
verklaarde of niet betuling cler geschatte 
waarde voor iecler der gereqnireerclen op 
een clag. (W. V. ' T R 8050.) 

15 Maart 1904. B ESLU I'l' van den Minister \"Un 
Binnenlandsche Zaken, houclencle aanvul 
ling · van het model I, vastgesteld bij be
schikking van den Minister van Water taat , 
Handel en Nijverheid, van 18 April 1 98, 
n". 211 , afdeeling Arbeicl en Fabriekswezcn, 
al mecle het model II, vastgesteld bij be-
chikking van den :Minister van Binnen

landsche Zake n, van 10 F ebruari Hl02, 
l•. F. , afdeeling Arbeicl. 

De Minister van Binnenlanclsche Zaken ; 
Gezien het Kiesreglement voor de Karner 

van arbeid (K oninklij k besluit van 6 ,Januari 
1898, Staatsblacl n°. 20) ; 

Heeft goeclgevonden : 
te bepalen, clat het model I , rnstgcstelcl bij 
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beschikking van den )linister van ,vaterstaat, 
Handel en Nijverbeid, van 18 April 1898, 
n°. :Hl, afdeel ing A.rbeid en Fabriekswezen, 
al mede bet model 11, vastgesteld bij beseh ik
king van den Minister van Binnenlandscbe 
Zake\1, van 10 Februari 1902, l•. F., afdeeling 
.Arbeid, worden aangevuld met het volgende: 

WA.AR CHUWING. 

Krach tens het Kiesreglement voor de Kamers 
van arbeid (Koninklijk besluit ,an 6 ,Januari 
1898, Staatsblad n°. 20) moet dit formu lier 
tijdig worden ingevuld en aan burgemeeste ,· 
e11 wethouders worden ingezonden. 

N iet nakoming van deze verplichting wordt 
ingevolge art. 42 van de wet op de Kamers 
van arbeid (wet van 2 Mei 1897, Staatsblacl 
n°. 141) gestraft met hecbten i van ten hoogste 
veertien dagen of geldboete van ten boogste 
vijf en zevent ig gulden. 

's Grnvenhage, den 15clen Maart 1904. 
(get.) KUYP:t:R. 

1tl Jfaw·t 1904. BESLUl'l', tot nadere wijziging 
van het Kon inklijk besluit van 12 Febru
ari 1879 (Staatsblact n°. 36) tot regeling 
der examens als arts, tandmeester , apo
theker, vroedvrouw en apothekersbediende. 
8. 60. ' 

W1J WILHEL MINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Mini ster van 
Binnenlandsche Zaken van 2 F ebruari 1904, 
n°. 90-1, afdeeling Binnenlandscb Bestuur ; 

Gelet op de wet van 26 December 1878 
(&taatsblacl n". 222), boudende regeling der 
voonvaarden tot verkrijging der bevoegdheid 
van artg, tandmeester, apotbeker, vroeclvrouw 
en apothekersbediencle, aangevuld bij de wetten 
van 28 Juni 1881 (Staatsbla<l n°. 103) en van 
26 October 1889 (Staatsbla<l n°. 137) en gewij
zigd bij de ,wetten van 12 December 1892 (Staats
blctcl n°. 261) en van 21 ,Juni 1901 (Staatsblact 
n°. 167); 

Den Raad van ctate gehoord (advies van 
1 Maart 1904, n°. lo) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor· 
noemden 1llinist1>r van 12 Maart 1904, n°. 1922, 
afdeeliag Bianenlandsch .Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig a,·tikel. 

A.l'tikel 11 van het Koninklijk beslnit van 
12 Februari 1879 (Staatsblad n°. 36), gewijzigd 
bij de Koninklijke be luiten van 17 Novem. 
her 1893 (Staatsblacl n°. 166), van 29 April 1899 
(Staatsblacl n°. 112) en van 4 J uni 1902 (Staats. 
blarl n°. 80), wordt gele½en als ,,oJgt: 

,,Zij, die ingevolge het tweede lid van arti
kel 16 der wet van 26 December 1878 (Staats
blacl 11°. 222) als leerling-noedvrouw begeert 
te worclen ingeschreven, meldt z ich in persoon 
aan bij den boofdinspecteur van de volksge
zondheid, binnea wiens ambtsgebied zij met 
der woon gevestigd is . 

De hoofdinspecteur gaat tot de ioschrijv ing 
niet over clan na zich te hebben overtuigcl dat 
de leerling-vroedvrouw als leerling op eene der 
Rijkskweekscholen voor i•roedvrouicen is geplaat t 
en, indien dit met haar niet h et gem! is : 

1°. dat zij den leeftijd van een en twintig 
jaren hoeft volbragt; 

2°. dat zij behoorlijk lager onderwijs met 
vrucht genoten heeft; 

3°. clat zij niet lijdt aan een of ander voor 
de uitoefening van het beroep als vroedvronw 
binderlijk lichaamsgebrek, en in het algemeen 
eene goede gezondheid geniet; 

4°. dat zij is van onbesproken zedclijkgedrag, 
ten blijke waarvan hem een bewijs moet worclen 
overgelegd , afgegeven door den burgemee ·ter 
harer woonplaats binnen eene maand v66r den 
clag der overlegging. 

Het bewijs van insehrijving moet om gelclig 
te blijven telkens na verloop van een jaar door 
den hoofdinspecteur van zijn v isa worden voor
zien. Het kan door hem, inclion de leerl ing
vroedvrouw niet !anger voldoet aan de voo1·
waarden onder n°. 3 en 4 gestelcl, worden in
getrokken. 

Bij overbrenging harer woonplaats binnen 
het ambtsgebied van een anderen hoofdinspec
teur doet de leerling-vroedvronw b innen eene 
maand na )rnre vestig ing in de n ieuwe woon -
plaats het bewijs van visa van den boofd
inspecteur dier woonplaats voornien. Bij ge• 
breke daarvan verliest het ½ijne geldigbeid." 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van clit bcsluit, dat 
in het Staatsblacl zal worden geplaatst en waar
van afsch rift ·zal worden ge7,onden aan den 
Raad van • tate. 

's Gravenhage, den 16dcn :i\foart 1904. 
(get. ) WILH.l<~LMIN .A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get. ) KUYPER 

(Uitgeg. 26 ~J.'aart 1904.) 

16 Maa1·t 1904. BESLUl'r, tot wijziging van 
het roglement voor de Rtjkskweekscholen 
voot· vroedvrouwen. S. 61. 

WIJ WILH.ELML.~.A. ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 2 Februari 1904, 
n° 904, afcleeling Bi nnenlandseh Bestnur ; 
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Den Raad van Sta te gehoor<l (a<lvies van 
1 1Iaart 1904, n°. 15) ; 

Gelet op het nacler rapport van Onzen voor
noemclen Minister van 12 ]\Iaart 1904, n°. 1922, 
afcleeling Binnenlanclsch Bestum ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig ar tikel. 

A.rtikel 6 van het reglement voor de Rijks
kweekscholen voor vroeclvrbuwen, vastgestelcl 
bij Ons besluit van 21 Juli 1902 (Staatsblad 
n°. 157), wordt gelezen al s volgt : 

Tot het afleggen van het in artikel 5 bedoelde 
examen wordt niemand toegelaten, tenzij blijke : 

1 °. door overlegging van een uittreksel uit 
de geboorteregisters , dat zij ni et jonger clan 
:H jaar is en haar 26ste jaa r nog niet heeft 
volbracht ; 

2°. dat zij niet lijdt aan een of ander voor de 
uitoefening van het beroep als vroedvrouw 
hinderlijk lichaamsgebrek en in het algemeen 
eene goede gczondheid geniet, en daaromtrent 
aan de examencommissie overlegt de schrifte
lijke verklaring van een geneeskunaige, uit 
welke verklaring zelve moet blij ken , dat deze 
is afgegeven na opzettelijk inge teld onderzoek ; 

3°. dat zij is van 0 11 besproken zedPlijk gedrag, 
ten blijke waarvan een bewijs moet worden over
gelegd, afgegeven door den burgemeester harer 
woonplaats binnen eene maand v66r den dag 
der overlegging. 

De plaats, de dag en het uur van bet examen 
van de belanghebbende worden door den voor
zitter van de commissie bepaald en baar door 
den secretaris schriftelijk medegedeeld. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 16den Maart 1904. 
(get. ) WILHEL:MIK A. 

De Jlinister van B innenlandsche Z ake11 , 
(get.) K UYPlm. 

(Uitgeg. 26 liiaart 1904.) 

16 Jfaar t 1904. BESLUIT, tot vernietig ing van 
de besluiten van burgemeestet· en wet
houders van J(lim,nen van 10 April 1903, 
waarbij aan FR,~NS MOONEN ' ,foZEF 
H A~rnRs, ALBXAND~: R RAP.A.ILLE, LEO
NARD ~Ii,:u RDF.RS en F .ERDIN,~ND CLAES
. 'ENS vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein is verleend. 8. 62. 

WIJ WILHEL IlNA , Eiz. 

Op de voordracht van Onzen Mini ster van 

Binnenland chc Zaken van 20 Februari 1904, 
n°. 6-H , afdeeling Binnenlandsch Bes tnur, be
treffende de besluiten van burgemeester en 
wethouders van Kli,nmen van 10 April 1903, 
waarbij vcrgunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein is verleend aan 
FRANS .M00N}: N, J·oZE}' HAMERS, Au~XAND}:tt 
RA.PAILLE, LEONAJW ){EURDERS en F .,:imr
N.AND OLAESSt::NS, 

Overwegende, dat op 10 April 1903 in de 
gemeente l(liin,nen, die destijds 1276 inwoncrs 
had, vijf vergunningen voor den verkoop Yan 
sterken drank in het klein verleend wa rnn ; 

dat in d ie gemeente dns was bereikt het 
maximum aantal ve rgunningen , bepaald in 
artikel 2 van de wet van 28 Juni 1881 
(Stat1tsblad n•. \:17), gewijzigd bij de wetten 
van 23 April 1884 (Staatsblacl n•. 54), 16 April 
1885 (Staatsblad n•. 78), 15 April 1886 (Staat8-
blad n°. 64) en 27 April 1901 (Staatsblad n°. 85) ; 

dat de op 10 April 1903 verleende vergun 
ningen nict beho9ren tot die, welke ingevolge 
artikel 26 van die wet niet geweigerd mogen 
worden, en ook · niet verleend zijn krachtens 
eene machtiging van Gedeputeerde 8taten, als 
bedoeld in artikel 2, 3de lid, van die wet ; 

dat m itsd ien bovenvermelde besluiten van 
burgemeester en wethouders van Klimmen in 
strijcl zijn met bo\·engenoemcle wet; 

Gelet op artikel 153 de t· Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (ad\'ies rnn 

8 1Iaart 1904, n•. 15) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen :Minister 

van Binnenlandschc Zaken van 14 Maart 1904, 
n°. 2038, afdceling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeldc be luiten van burgemeeste1· 

en wethouders van Klini,nen van 10 April HlO:{ 
te vernietigen wegens strijd met de wet . 

Onze )[inister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de ui tvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad geplaatst , en in afschrift 
aan den Raacl van tate medegedeeld zal worden. 

's Graven hagc, den 16den Maart 1904. 
(.J1et.) WILHEL~IN A . 

De Minister van B innenlandsche Zake11 , 
(get,) KUYP}:R. 

(Ui tgeg. 26 Maart 1904.) 

17 Mam·t rn04. MrssJv1<: van den Ministe1· 
van Binnenlandsche Zaken, aan de Com
rnissari ssen der Koningin in de provincien, 
betreffende het voorbereidend militair 
onderri cht. · 

Ten Yervolge op mijne circulaire van 11 Juni 
1903, n•. 4474• afd. Onclerwijs, heb ik de eer 
U H.E .G. mede te deelen, dat de :Minister 
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van , 'taat, Minister rnn Oorlog, nader te mijner 
kenni heeft gebracht, dat in bet door den 
in pectcur der infanterie uitgebracbt verslag, 
betreffende bet in 1904 gebouden ondet'lloek 
naar de geoefendbeid van lotelingen (art. 104 
van lo Militiewet 1901) o. a. bet volgende 
wordt vermeld : 

,,D e voorbere iding van het onderzoek door 
de betrokken commissien ondervond ook dit 
jaar bi er en daar weder belemmerin en ve r
traging, doordien verschillende burgemee ters 
de opga,·en, vermeldendc de namen enz. van 
de lotelingen, die zich tot deelneming aan het 
onderzoek hadden aangemeld, of niet, of te 
laat, dan we! onvolled ig ingevuld indienden. 

E n and ere ernstige red en van stoorn i in 
den geregelden gang van bet ondcrzoek be tond 
hierin , dat nil den officieel bekend g~maakten 
datum van aangifte voor bet onderr-oek, ja 
zelfs gedurende bet onderzoek, nog vele lote
ling n, l1 etzij aan Uwe Excellentie, dan we! 
aan mij vet'llochten, alsnog tot bet onderzoek 
toegelaten te worden. 

Het aantal dezer lotelingeu bedroeg niet 
minder dan 94; terwijl bovendien nog :l lote
lingen vorenstaand verzoek deden, nadat bet 
ond crzoek reeds afgeloopcn was. 

Voor ditmaul ben ik al deze jongelieden 
ter wille geweest, hoe bezwarcnd en storend 
zulks ook inwerkte op den geregelden gang 
van zaken, doch ik meen, dat in volgende 
jaren dergelijke onregelmatigheden niet be
stendigd mogen worden. Eene onwangrijke 
g h el noodelooze en nuttelooze correspon
dcntie is daar,an bet ge,, olg. 

Aangezien in alle geme nten des Rijks tijdig 
,an te voren bij ,,openbare afkond iging" de 
uit rste datum van aanmelding voor het onder
zoek bekend gemaakt ,,·ordt, kunnen de be
trokkcn lotelingen geene on wetendbeid ter v.ake 
voorwenden, en bet i mit dien bloot aan ver
zu irn of nalatigheid te wijtcn, indien zij v.ich 
nict te rechter t ijd opgeven. 

Men dient zich te gewennen aan het op
.volgen clor bepalingen, en het kan m. i. niet 
op cl n weg liggen van de militaire autoriteit, 
orn r- ich op den duur den nasleep en de mociten 
te gctroosten, welke lecbt voortspruiten uit 
gem is aan ernst en zorg van de zijcle dergenen , 
die zulke belangrijke voordeelen in de vcr
vulling van den militiepli cht zoo gemakkel ijk 
kunnen verwer,en. 

lk ;,:al trachten bij volgenoe gelegenheclen 
in de gemeenten, waar voorbereidend militair 
onderricbt wordt gege,·en, het tijdig bekend 
maken met de plaats en bet tijd t ip van aan
meld ing, nog meer dan tot nu toe, te bevor-

· deren. 1Iaar ik zal clan mijnerz ijds geen1> 
aanleiding meer kunnen Yinclen - zeer bij
zondere ge,,allen uitgezond rd - om voor 
nalatigen in de aanmelding toegeYend te zijn." 

Mijn voormelde ambtgenoot voegt hieraan 
toe, dat de voorbereiding Yan het in den afge
loopen winter g geven onder richt met , eel 
minder bezwaar is gepaard gegaan dan in 190:l 
voor het wintertijdperk 1902-1903. 

Zulks is, naar zijne meening uitsluitend tot' 
te schrijYen aan het van Uwentwege, naar 
aanleiding van mijn sch rijven van 11 Juni 
1903, n°. 4474 • afd. Onderwij , tot de burge
meesters gerichte verzoek om hunne mede
werking te clien aanzien te willen verleenen. 
Daarom heh ik de eer U H.E.G. uit te 1100-

cligen, den onder U ressorteerenden burge
meesters nogmaals aan te bevelen, de ter zake 
bestaande voors h riftcn voortaan met cle meeste 
nauwkeurigheid na te !even en te doen naleven. 

(W . V. B. A.) 

18 Maa,·t 1904. B,:SLUIT, tot wijziging nm 
dat van 6 December 1 98, n°. 74, waarbij 
de porten der brieven en ,erdere stukken, 
die rechtstreeks over zee tusscben het Rijk 
en zijnc kolonien en b~zittingen in Oost- eu 
West-Indi" worden gewisselcl, geregeld zijn. 
s. 63. 

WIJ WILHELJ\IINA, !':NZ. 

Op de gemeen chappelijke Yoordracbt rnn 
Onze Mi11isters van vVater. taat, Handel en 
Nijverheid en van K olonien Yan :ll ,Januari 
1904, n°. :l:l3, Posterijen en Telegraph ie, en 
van :l6 ,Januari 1904, litt. A', n°. 15; 

Den Raad van State geboord (aclvies rnn 
23 Februari Hl().!, n°. :l6) : 

Gezien het nacler rapport rnn Onze voor 
noemde )finisters nn 11 Maart 190±, n°. 84:l, 
Posterijen en Telegraphie, en van 16 }faart 
1904, litt. A•, n°. 22; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1. Artikel 3 van Ons besluit van 6 Decem

ber 1898, n°. 74 (Nederlandsch Staatsblacl n°. 263: 
Indisch Staatsblacl 1899, n°. 69; Sm·inaa,nsl'h 
GouvernementslJlad 1899, n°. :l; Gurafaosch Publi
catieblacl 1899, n°. 2), wordt gelezen als volgt: 

:Met afwijking van punt 2 a van artikel 1, 
kunnen brieven, ger icht aan beneden den rang 
van ofticier bij de land- of zeemacbt in Nede,·
lancl dienende militairen, alsmede brieven af 
komstig van beneden cl ien rang bij de land
of zeemacht in Oost- en West-Iiuliii dienencle 
militairen, bij verzending met de >v.eepost" 
gefrankeerd worden met 5 cent, mits zij het 
gewicht van 15 gram niet te bo,·en gaan en 
geen \'0or and<'ren dan den geacl resseerde he· 
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8temde of van anderen clan den ondorteekenaar 
afkomstige brieven be,·atten. 

II. Dit beslnit trnedt respectievelijk in .Nee/er· 
landsch -Indie, Siwiname en Ctwarao in werking 
o p de · door den GouYerneur-Gencmal Yan 
Nederlandsch-Indie, en de Gouverneurs Yan 
Siwiname en van Oura1ao te bepalen tijdstippen. 

Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en van Kolonien ½ijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblail zal worden geplaatst en waarYan 
afsch rift ;,:al word en gezonden aan den Raad 
Yan 'tate. 

's Gravenhage, den 18den Maart 1904. 
(qet. ) WlLH .ELil1IN A. 

De Mi 11. van Wctte,·staClt, Handel en Nfjverheiil, 
(get .) DE MAR}:Z 0YENS. 

De .llfinistei· ran 1'.olo11ien , (get.) I Di<:NB U R G. 

(Uitgeg. 7 April 1904.) 

zl Maart 1904. Bi:sLUIT, houdende aanwijzing 
rnn de gemeente Leiden, als losplaats van 
goederen, ingevoerd metspoortreinen . S. 64. 

'\-VIJ 'WILHELMJNA , ENZ. 

Op de voordracht rnn Onzen l\Linister van 
.Financien van den 16den Maart 1904, n°. 15, 
Invoerrechten en A ccijnzen ; 

Gezien artikel 2, paragraaf 3, der wet van 
1 Mei 1863 (Staatsblad r, 0 • 47) en de artikelen 1, 
43 en 53 van het K oninklijk besluit van 
26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), gewijzigd 
bij dat rnn 12 Maart 1876 (Staatsblad n°. 53) ; 

Gelet op het Koninklijk be lui t van 13 Mei 
1863 (Staatsblad n°. 59) en op de artikelen 4 
en 5 van het Koninklijk besluit van 15 April 
1872 (Staatsblacl n°. 47) : 

H ebben be loten en besluiten: 
Art. 1. D e gemeente L eiden wordt aange· 

wezen voor de loss ing van goederen, ingevoerd 
met spoortrei nen op den voet van voormeld 
ge,l'ij7.igd Koninklijk besluit van 26 Maart 1872, 
ook van vernissen en andere alcoholhoudende 
vloeistoffen, waarvan de invoerder krachteri s 
artikel z, paragraaf 3, der aangehaalde wet 
van 1 Mei 1863 het opnemen van de juiste 
sterkte vordert. 

2. Dit besluit treedt in werking den l sten 
April 1904. 

Onze Ministe r van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Stcwtsblad zal worden geplaatst. 

's G-ravenhage, den 21sten Maart 1904. 
(qet.) WILHELMI A. 

De .ilfinisfer van Financiiin, 
(qe f. ) H ARTY. V . T}:OKL ENBURG. 

(Uitgeg. 26 Maart 1904.) 
1904. 

Maart 1904. Bi;sLlJI'l' , ·waarbij aan het 
bestuur der provincie Noordholland Yer
gunning wordt verleend op een terrein in 
de gemeente Castricum een gesticht ,·oor 
krankzinnigen op te richten. ::-\ . 65. 

WcJ '\-\TILHJ~LMlNA, ~:Kz. 

Op de voordracht van Onzen Minister rnn 
Binnenlandsch e Zaken van 19 Maart 1!104, 
n•. 2141, afdeeling Binnenlandsch Bestuur: 

Gelet op de wet van z7 April 1884 ( taats
bl<td n". 96): laatstelijk gewij7.igd bij de "·et 
van zl ,Juni l!l0l (S taatsblad n°. 157); 

H ebben goedgevonden en verstaan , 
te bepalen: 
Art. 1. Aan het bestuur der provincie 

Noordholland wordt ve rgunning ,,e rl eend op 
een terrein in de gemeente C<tstricwn een 
gesticht, voor krankzinnigen op te ,·ichten, 
overeenkomstig de door dat bestuur o,~erge
legde teekeningen. 

2. In bet gesticht, be taande uit 3 pav iljoenen 
voo 1· mannen, 3 pav iljoenen voor vrouwen en 
de noodige dienstgebouwen, mogen niet meer 
dan 620 krank7.innigen, 310 mannen en :no 
vrouwen, ve rpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt na de voltooiing van elk paviljocn het 
tijclstip , waarop dit in gebruik mag wo1·clen 
genomen, en bet maximum van het getal ,·er
pleegden, dat daarin mag worclen opgenomen. 

3 . In elk voor meer dan een ,,erpleegcle 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aange
geven, waarvoor hot bestemd is. 

4. Zonder goedkeur ing van Onzen :Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag noch in de 
lokalen, noch in hunne bestemmi ng eene ,·er
andering gernaakt worden, die invloed heeft 
op de plaatsruimte of den aanvoer van ve r che 
lucht in de voor de ve rpleegden bestemde 
dag- en nacbtverblijven. 

5 . De geneeskundige bebandeling der ver
pleegden wordt opged ragen aan ten minste 
vier geneeskundigen, die gevestigd rnoeten zijn 
in woningen op het terrein van bet ge ticht 
en daarbuiten geene geneeskundige prakt ijk 
mogen nitoefenen. 

Zoolang het aantal verpleegden niet meer 
dan 150 bedraagt, moet aan tenminste Mn; 
7.0olang het aantal vorpleegden meer clan 150 
doch niet meer clan 300 bed raagt , aan ten 
minste. twee; 7.0olang hot aantal verpleegden 
meer dan 300 doch niet meer dan 450, bed raagt 
aan tenmfoste d rie geneeskundigen de genee8-
kund ige bebandeling zijn opgedragen. 

()117.e 2Vl:inister van Binnenlandsche Zaken 
s 
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is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worclen geplaatst. 

's Gravenhage, den 22sten Maart 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get .) K UYPER, 

( Uitgeg. 7 April 1904.) 

22 Maart 1904. BESLUIT, houdende organi 
satie van het wapen der Koninklijke mare-
chaussee. · 

WIJ WILRELJ.IINA, ENZ. 

Op de voordracht van Om-ien Minister van 
Staat, Minister van Oorlog van 7 Maart 1904, 
Kabinet, Litt. E • •; 

Gezien het rapport van Onzen Minister van 
Jnstitie van den 16 Maart 1904, Afdeeling 2c, 
n°. 209 ; 

Gelet op de ,,Pensioenwet voor de land
macht 1902" ; 

Gezien h et Koninklijk besluit van 23 ,Juni 

1902, n°. 78, sedert gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 17 Maart 1903, n°. 35; 

Overwegende dat het wenschelijk is, wijzi
ging te brengen in de organisatie van het wapen 
der Koninklijke marechaussee; · 

Hebben goedgevonden en verstuan te bepalen: 
De tabel , behoorende bij het Koninklijk be

slui t van 23 Juni 1902, n°. 78, zooals deze is 
gewijzigd bij Koninklijk beslu it van 17 J,,Iaart 
1903, n°. 35, wordt, bij cleze, ingetrokken en 
vervangen door de tabel, als bijlage gevoegd 
bij dit besluit. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worclen gezonclen aan Onze Ministers van 
J ustitie, van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien alsmede aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 22sten Muart 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, ,lfiniste,· van Oorlog, 
(get.) ,J. W. B.f;RQANSIUS. 
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Beboort bij het Koninklijk besluit van 22 l\Iaart 1904, n°. 36. 

SA }1 EN STELLING i,an ltet wapen· der Koninlr.Lijke marechaussee. 

STERKTE 

EN 

SA.i\IEN STELLING. 

1°. De lste Divisie. 

Luitenant-kolonel of Majoor, Divi· 
sie-commandant . . . . . 

Kapitein, toegevoegd aan den Inspec
teur der cavallerie, belast met het 
toezicbt over het wapen 

Kapitein s of Luitenants, Districts-
commandanten . 

Opperwachtmeesters 
Wachtmeesters 
v\T acb tmeesters-ti tulai r 
Brigadiers . . . 
Brigadiers-titulair 

Troepen . Paarden 
van 

Onder- c:: 
C) 

officieren =" " en man- " C) C) 
,... Q. 

C) scbappen <J) 
<J) Q. 

'" ,... 
C) "' ·- "' '8 ---- ·o a%-g 

fE ed ..,; fE 0"' 

0 Q .... "'"' 0 '" = Od 
8~ E-i 0 ~s Q. ;> 

0 

1 - - 2 

1 - - 2 

4 - - 8 
- - 1 
- 9 11 - 9 

memorie. 
- I 16 I 24 ' I - I 16 

memorie. 
Schrijver . . . . . 

l 
der 1 e klasse 

J\Carecbaussee der 2e klasse 
der 3• klasse 

Hoefsmeden. 

: ~ - I ; /10~ I - i 79 

Totaal 

2°. De 2de Divisie. 

Luitenant-kolonel of Majoor , Divi
sie-commandant 

Kapiteins of Luitenants, Districts-
cornrnandanten. 

Opperwachtrneesters 
Wachtmeesters 
W achtmeesters-titulair 
Brigadiers . . . 
Brigadiers-titulair 

memorie. 
2 

6 105 145 12 104 

1 

3 
-
-

- -

- -
- 1 
10 5 
memorie. 

2 

6 

10 

- I 16 I 14 I - I 16 
memorie. 

Scbrijver . . . . . 

J 
der 1 • klasse 

Marecbaussee I der 2• klasse 
der 3' klasse 

Hoefsmeden 

- I - I 1 I I 
: ~ - I 91 I 61 l - . I 91 

Totaal 

3°. De 3de Divisie. 

Luitenant-kolonel of Majoor, Divi
sie-commandant 

Kapiteins of Luitenants, District~-
cornmandanten . 

Opperwachtrneester . 
W achtmeesters 
Wachtmeesters-t1tula1r . 

mernone. 

~ : 7 ~tl=~ 117 

,. 1 

3 

2 

6 

13 

BIJZON~ERE l3EPALINGEN. 

a. Van de vier Divisie-com
mandanten kunnen twee den 
rang van Luitenant-kolonel 
bebben. 

b. De opperwachtmeesters zijn 
tevens dienstdoende kwar
tiermeesters. Zij hebben den 
rang van adjudant-onder-
officier. • 

c. De wachtrneesters hebben 
den rang van sergeant-ma
joor. 

d. Van de wachtmeesters te 
paard der lste Divisie is er 
een bestemd om te worden 
werkzaarn gesteld bij den 
Inspecteur der cavalerie, be
last met het toezicbt over 
bet wapen . 

e. Aan cle brigadiers die gedu
rende een tiental jaren bun
nen rang effectief hebben be
kleed, zicb door g0ed ge
drag, ijver voor den dienst 
en nauwgezette plichtsbe
tracbting onderscbeiden en 
bij gebleken gescbiktheid 
voor den rang van wacht
rneester uit gebrek aan vaca
tures niet tot dien rang be
vorderd knnnen worden, kan 
de titulaire rang van wacht
meester worden verleend. 

f. Bij een incompleet aan wacht-
1neesters, waarin niet dade
lijk kan worden voorzien , 
kan bet aantal brigadiers 
tijdelijk met zoovelen wor
den vermeerderd, als het 
aantal ontbrekende wacbt
rneesters bed raagt. 

g. De brigadiers hebben den 
rang van se,·geant. 

S* 



116 

STERKTE 

8 AMEN RTE L LIN G. 

Brigadiers . . . 
Brigadiers- titulair 
Schrij ve r. . . . . . 

der 1 • klasse 
.Marcchaussee 1

1 

der 2• klasse 
der 3• klasse 

Hoefsmeden 

Totaal 

4°. De 4de Divisie. 

24 M .A..A.lt'l' 19 04•. 

Troe pen . Paarden 
Yan 

Onder• 
officieren 

t:: en nJan· i:: 

~ schappen ~ 
·a ·o 
~ Q) ~ ~~ 6 

I
E-i: E-i ~ 

0. 

: 1-I 2~ll~L~ 
· - I - I 1 I 
: } - I 1121 - I -

memorie. 
- - 2 

" "' 

I 24 

I 112 

4 149 4 8 149 

Luitenant-kolonel of 1'1ajoor, Divi
sie-commandant 1 

3 

-
-

- 2 
Kapiteins of Luitenants, Districts-

co=andanten. 
Opperwachtmeester. 
Wach tmeesters 
Wach tmeesters• ti tulair 
Brigadiers 
Brigadiers•titulair 

- - fi 
- 1 
18 - - 18 
memone. 

- 1 36 1 - 1 - 1 36 
memorie. 

Rchrijver . . . . . 
I der 1 • klasse 

.Marechanssee I der 2° klasse 
der 3• klasse 

: } = I ~61 ~ 1- 1 166 

Hoefsmeden 

Totaal 

5°. H et ivapen der Koninklijke 
,narechaussee. 

De 1° Divisie. 
" 2• 
" 3• 
" 4• 

'l'otaal 

memorie. 
- 3 

4 220 5 8 220 

6 105 145 12 104 
4 117 84 117 
4 149 4 8 149 
4 220 5 8 2'20 

-- -- -- -- --
18 591 238 36 590 

h. De marechaussees der 1 • en 
2• klasse kunnen bij geble• 
ken geschiktheid voo r den 
brigadiersrang en bij ont
sten ten is van vacatu ,·rs in 
dien rang tot brigadier-titu
lrtir warden bevorderd. 

Het totaal aantal bij elke diYisie 
aanwezige brigadie,·s-titii/air 
te paard en te voet rnag 
hoogstens het een vijfde ge• 
deelte van de organieke 
sterkte aan marechaussees 
bij die d iYisie bedragen. 

i. De marechaussees der J • en 
2• klasse, alsmede de hoef
smeden hebben den rang Yan 
korporaal. 

j . Van de marechaussees te 
paard der l ste Divisie is er 
een bestemd voor oppasser 
van den kapitein toege,·oegd 
aan den In specteu r der cava
lerie belast met bet toezicht 
over het wapen. Die rnare
chaussee is niet be red en. 

k. De rnarechaussees der 2• 
klasse warden bij goed ge
d rag en dienstijve r na zes 
jaren dienst bij het ,vapen 
tot de 1 • klasse ben>rdercl. 

l\fij bekend, 
D e Ministe,· van Staat, Jjfineste,· ·van Orn·log , (get. ) J. vV. B,c1rnAxsnr ·. 

:M Maart 1904. BESLUIT, tot nadere rang• 
schikking Yan personeel bij het Technisch 
Bureau ,· an hct Departement van Kolonien 
voor de Yergoeding wegens reis- en ver• 
blijfkosten. S. 66. 

WIJ WILHEL)flNA, ENZ, 

Op de voordracht Yan Onzen Minister van 
Kolon ien van den 22sten F ebruari 1904, 
litt. D, n°. 15 ; 

Den Raad va.n ·s tate gehoord (achies ,-an 
den 15clen Maart 1904 , n°. 12) ; 

Gelet op b et nader rapport van Onzen ,·oor
noemden Minister van 22 l\faart 1904, litt. D , 
n°. 13; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang van 1 .A:pril 1904 wa rden , 

met wijziging van de krachtens artikel 2 van 
het Koninklijk besluit van 31 Jannari 1884 
(Staatsblacl n°. 25) gelclende rangschikking rnn 
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personeel bij het Technisch Bureau van het 
Departement van Kolonien voor de vergoeding 
wegens reis- en verblijfkosten, in de klassen , 
becloeld bij Koninklijk besluit van 5 Januari 
1884 (Staatsblad n°. 4), zooals het luiclt inge
volge Koninklijk besluit van 24 Febrnari 1898 
(Staatsblacl n°. 56), van clat personeel gerang
sch ikt: 

In de fweecle klasse: 

De clirecteur, chef van het burean. 
De ingenieurs .l ste klasse. 

In cle cfrrde klasse: 

De ingenieurs 2de klasse, cle ingenieurs 3cle 
klasse, de technische ambtenaren lste klasse, 
cle adjunct-ingenieurs en de technische amb
tenaren 2de klasse, zoomede de tijdelijk bij 
het bureau tewerkgestelde personen. 

I n de ·viercle klasse: 

De opzichters lste klasse en de opzicbters 
2cle klasse. 

2 . Dit beslnit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van het Stactts
blacl en de Staatscowrant waarin het geplaatst is . 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit , dat in het Staats
blacl en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
worclen geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonclen aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 24sten )faatt 1904. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Kolonien, (get.) IDENBURG. 

(Uitgeg. 30 Maart 1904.) 

:28 .1iaart 1904. BESL lil'l', tot naclere regeling 
cler jaarwedden van beambten der Rijks
veld wach t . S. 67. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.J ustitie van den 21s ten Maart 1904, 2• afdeeling 
C, 11°. 269 ; 

Gezien het Koninklijk besluit van den 
21sten F ebruarij 1893 (Staatsblacl n°. 49) , zoo
als dit is gewijzigd b.ij dat van den 24sten Maart 
1897 (Staatsolacl n". 75) ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
Art. 1. De vaststelling van cle jaarweclclen 

van cle hierna te noemen beambten det· Rijks
velclwacht te wijzigen in dier voege, clat zij 
zal luiden als volgt : 

voor cle rijksvelclwachters, brigaclier-majoor, 
op ten minste achthonclercl vijf en twintig gulden 

en ten hoogste achthondenl vijjtig gulden (f 825 
it. f 850) ; 

voo1· cle rijksvelclwaehters, brigadier , op 
ten minste zevenhondercl vijf en zeventig gulden en 
ten hoogste achtlwndercl gulden (f 775 ii f 800) ; 

voor de overige rijksvelclwachters op ten 
minste zeshondercl veertig _gulden en ten hoogste 
zevenhonclercl gulden (f 640 a f 700). 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
:r,ijn getreden met 1 .Jan uari 1904. 

Onze :Minister van J ustitie is be last met de 
uitvoering van clit besluit , hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan On:r,en Mi
nister van Financien en aan de Algemeenc 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 28sten }faart 1904. 

(get. ) W lLHEL}'[l~ A. 
De Jiinister van Justitie, (get. ) ,J. A. L oE WF. 

(Ui~qeg. 9 Ap,·il 1904.J 

29 JJiaar t 1904. BESLUIT , houdende beslissing 
clat het feit, clat een ingelijfcle loteling, 
geclurencle zijn eerste dienstjaar o,·erl eden , 
tijdens zijn overlijden in het genot was 
van ontheffing van den werkelijken dienst 
voor een jaar , niet belet dat aan een 
jongeren broeder vl'ijstelling van militie
clienst worcle verleencl op groncl van art. 48, 
4°. slot der W et op de Nationale lVlilitie. 

WIJ WILHELMINA , E~z. 

Beschikkencle op het beroep , ingestelcl door 
P. J. F. AssELMAN te Hontenisse , loteling voor 
de lichting det· nationale militie van 1904, 
tegen de uitspraak van Gedeputeerde Htaten 
van Zeeland, cl.cl. 15 Januari 1904 , 11°. 114 , 
3de afcl . }f_ S. , omtrent zijn mede-loteling 
B. F. DJ, SILVA; 

Den lhad van State, afdeeling voor de ge
scbillen van bestuur , gehoorcl, aclv ies van 
8 }faart 1904 , n". 37; 

Op cle voordracht van Onzen :Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Maart 1904, 
n°. 602 }I. , Mel . Mil . en Scbutterij; 

Overwegende, dat BERNARDUS FRANCISCUS 
DE SILVA de oud ste is van een gezin , waar
van op 1 Octob e r 1903 in ]even waren dl'ie 
zonen, van wie de twee jongsten den rnili: 
tieplichtigen leeftijd nog niet hebben bereikt; 

dat tot dit gezin ook heeft behoorcl een 
broecler, JosEPB.US DE SILVA, die op 7 Mei 
l 900 was ingelijfcl bij het derde regiment In
fanter ie voor de gerneente R otte,·dam, doch bij 
Koninklijk beslui t van 14 }[ei 1900 voor een 
jaar van den werkelijken dienst was ontheven; 
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dat deze b,·oeder op 13 October 1900 te Rotter
dam is overleclen ; 

dat B. F . DE SILVA'. door den militieraad tot 
den dienst is aangewezen, nit o~·en rnging, dat 
de dienst van den ornrleden broeder niet kan 
gelden als b roederdienst , omdat die broeder 
op bet t ijdstip van zijn overlijden niet diende, 
maar van den werkelijken dienst ontbeYen was; 

dat tegen die aanwijzing de mili tiecommis
saris bev.waren heeft ingebracbt bij Gedepu
teerde Staten, op g rond datde broeder J OSEPR-US, 

d ie op 7 :Mei 1900 is ingelijfd bij het derde 
regiment Infantori·e , overleclen is geclurencle 
zijn cl iensttijd , zooclat hier aanwezig is bet 
i:eval genoemd in art. 48, 4°. der Militiewet 
1901 ; 

dat Gedeputeerde Staten op 15 .Januari 1904 , 
met vernietiging van de bestreden uitspraak, 
1en loteling B. F . DE SrLYA alsnog hebben vrij
gestelcl wegens broeclercli enst; dat zij daarbij 
hehben overwogen , dat h et overlijden van 
,ToSEPliUSDESILVA heeft plaats gehad geduren
de zijn diensttijd en alzoo art. 48 , 4". der ~'[ili
tiewet 1901 toepassolijk is; dat hierin geen 
ve randering is gebrach t door de ornstandig
heicl , clat den overloclone bij Koninklijk bes luit 
voo r den tijcl van een jaar ontheffing van clen 
we ,·kolijken cl ienst was verleencl , daa ,· cleze 
ontheffing niet in den duur van den d iensttijd, 
alleen in cl on tijd van dionstvervulling wijziging 
bracht ; dat de loteling m itsd ien geacht moet 
worden te zijn de tweode van een gezi n van 
vier broedors , waarvan de oudste ve rkeert in 
het geval van art. 48 , 4°., terwijl de andere 
broeders den m ilitiepliohtigen leeftijd nog niet 
hebben bereikt , en clat hij derhalve recht heeft 
op vl'ij stelling wegens brooderdienst; 

dat de loteling P . J . F . A~~EL1fAN van de 
uit praak van Gedeputeorde Staten bij On s in 
boroep is gekomen , daa rbij aanvoerende, dat 
hij v. ich door die uitspraak bezwaard acht, 
daar hij dientengevolge voor den dienst zal 
wordcn aangewezen; dat zijns inziens , h oewel 
J. DE SILVA ingelijfd is geweest, cl eze niet ge
ach t kan worden in dienst te zjjn gestorven, 
omclat hij op clat oogen blik van den werkelijken 
clienst was ontheven ; dat klaarblijkelijk in 
art. 48, waar sprake is van d ienst of d ienst
tijcl , uitsluitend werkclijke dienst of diensttijd 
worclt bedoeld ; clat de uitspraak van Geclepu• 
teercle Staten in strijcl is met den geest der 
wet, gelijk nit art. 49, 5°. en 6°. blijkt; dat 
inclien de militieraad in 1900 uitspraak had 
mooten doen omtrent een broeder van den 
ovorledene, ·art. 49, 6°. zou zijn toegepast , en 
dat naar appellants meen ing een dienst, die 
in l900 niet geld ig was, d it niet kan worden 

door rnrloop van tijd; dat nimmer , ook niet 
onder vroegere militie,rntten , vl'ijstelling is 
verleend op grond Yan dienst Yan broeders 
die nimmer werkelijken dienst gehad hebben; 
op welke gronden appellant Ons Yerzocht, de 
uitspraak van Gedeputee rde Staten te ver
nietigen en B. F. n :i; SILVA weder voor den 
dienst aan te wijv.en ; 

Overwegende, dat de bestreden uitspraak 
juist is; 

dat tooh, al moge J . DF. SILVA op het tijd· 
stip van zijn overlijden n iet in werkelijken 
dienst zijn geweest , hij toch gediwende zij11eu 
diensttijd is overleden en dus verkeert in een 
der gevallen, waarvan art. 48, 4°. der Mili
tiewet spreekt ; 

dat het eene ongeoorloofde beperking ware 
van de wet, indien - gelijk appellant ver• 
langt - aan diensttijd de beteeken is werd toe
gekend van tijd van werkelijken dienst; en da t 
de v raag, welke beslissing genomen zou zijn, 
indien de militieraad in 1900 nitsp raak had 
moeten doen , niet ter zake dienende is, daar 
sedert dien tijd door het overlijden van YOOJ'
noemden J. DE SILVA in den rechtstoestand 
verandering is gekomen ; 

Gezien de wet betrekkelijk cl e Nationale 
Mil itie; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met handb aving van de bestreden uitspraak 

van Gedeputeerde Staten van Z eeland, het daar
tegen ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(W. v . B. A .) 

30 Maart 1904. BESLUIT, houdende nieuwe be· 
palingen omtrent de ambtenaren der directe 
belastingen , invoerrechten en accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Min ister Yan 
Financien van 23 Maart 1904, n°. 58, Afdeeling 
P ersoneel ; 

Gezien bet nader rapport van voornoemden 
Minister van 28 Maart 1904, n°. 24, Kabinet ; 

Overwegende, dat bet noodig is nieuwe be
pal ingen vast te stellen orntrent het personeel 
van de administratie der d irecte belast ingen , 
invoerreohten en accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

Smnenstelling van het personeel. 

Art. 1. Het personeel van de administratie dei· 
clirecte belastingen, im·oerrech ten en accijnzen 
bestaat ui t: · 
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a. hoofdinspecteurs, directeurs, inspecteurs, 
controleurs van bet kadaster en ontvangers, 

boofdcommiezen en commiezen ter directie, 
adjun ct-inspecteurs en surnumerairs; 

b. rijksklerken; 
c. deurwaarders ; 
cl. hoofdverificateurs , verificateurs en adspi

rant-verificateurs ; 
e. kommiezen-verificateurs, hoofdkommiezen, 

kommiezen en kommiezen te water. 

Hoofdinspecteurs en directewrs. 

2. De hoofdinspecte·urs en directeurs worden 
gekozen uit de inspecteurs. 

3 . De jaarlijksche bezoldiging der hoofd
inspecteurs bedraagt ten minste f 4000 en ten 
hoogste f 4600; die der directeurs bedraagt 
f 4500. 

4 . Aan iedere directie wordt door den Mi
nister eene vaste jaarlijksche vergoeding ver
bonden voor belooning van klerken, andere 
dan rijkskledrnn, en voor verdere bureaukosten. 

Inspecteurs. 

5 . Tot inspecteur zijn benoembaar de adjunct
inspecteurs. Zij worden tot inspecteur aan
gesteld volgens hun ouderdom in dienst als 
adjunct-inspecteur. 

6 . De jaarlijkscbe bezoldiging der inspec
teurs bedraagt f 2100 en wordt verboogd, na 
een diensttijd als zoodanig van : 

4 jaren tot 
8 

12 
16 

f 2400 
2700 
3000 
3300. 

7 . De bezoldiging der inspecteurs die eene 
<ler door Ons aan te wijzen inspectien (1) be
beeren, wordt verder verboogd, na een dienst
tijd van 20 jaren tot f 3600, en na een dienst
tijd van 25 jaren tot f 4100. 

8 . Aan elke inspectie wordt door den Minister, 
voor zooveel noodig, eene vaste jaarlijksche 
som verbonden : 

a. als ve rgoeding voor belooning van klerken , 
andere dan rijksklerken ; 

b. als tegemoetkoming in de kosten van buur, 
verwarming en verl ichting van kantoorlokalen; 

c. als , ergoeding ,oor kosten van kantoor
behoeften. 

Co ntroletws van het kadaster. 

9. De contro]eurs van bet kadaster worden 
gekov.en uit de ontvangers die surnumerair 
zijn geweest, en de surnumerairs. 

t 0. De jaarlijksche bezoldiging der contro-

(1) Zie het besluit Yan 31 Maart 1904. 

leurs bedraagt f 2000 en wordt 
een diensttijd als zoodanig van; 

4 jaren tot 
8 

12 
16 
20 
24 

,erhoogd, na 

f 2200 
2400 
2600 

,, 2800 
3000 

,, 3200. 
De jaarlijksche bezoldiging der controleurs 

te Amsterdam, Rotterda,n, 's-Gravenhage, Utrecht 
en (h-oningen, bedraagt f 2100 en wordt ver
boogcl, na een diensttijd als controlcur van: 

4 jaren tot f 2400 
8 2700 

12 ,, 3000 
16 ., 3300 
20 3600 

t t . Aan elke contr6le wordt door den Minis
ter, voor zooveel noodig, eene ,·aste jaar
lijksche som verbonden: 

11. als vei·goeding ,oor belooning van klerken, 
andere dan rijksklerken; 

b. als tegemoetkoming in de kosten van hum, 
verwarming en verlicbtingvan kantoorlokalen; 

c. als vergoeding voor kosten Yan kantoor
behoeften. 

Bovendien genieten de controleurs vergoeding 
voor de opmaking van de kohieren der grond
belasting, volgens een door den Minister rnst 
te stellen tarief. 

Onfvangers. 

t 2 . Tot ontvanger zijn benoembaar : 
a. cle surnumerairs en de ambtenarnn die 

surnumerair zijn geweest, 
b. de verdere ambtenaren, mits- 7,jj 12 jaren 

bij de administratie bebben gediend en vol
daan bebben aan een examen waarvan het 
programma door Ons wordt vastgesteld . 

t 3. Het in bet vorig artikel vermelde examen 
wordt tegelijk met h et examen B voor sur
nurnerair afgenomen en door dezelfde com
missie. 

Tot dat examen worden toegelaten de amb
tenaren die 4 jaren bij de aclministratie hebben 
gediend, bij den aanvang van het jaar den 
vollen ouderdom van 40 jaren niet h ebben 
overscbreden en voor bet ambt van ontvanger 
gesch ikt worden geacht. 

14. De surnumerairs worden, volgens bun 
ouderclom in dienst als zooclanig, benoemd tot 
ontvanger van een kantoo,· der laagste klasse 
dat niet op den rnet van een der beide vo] . 
gende artikelen worclt verYuld. 

t 5. Bij het openvallen van een ontvang
kantoor , \\·ordt aan de in dienst zijnde ont
vangers en aan de tot onh·nnger benoembare 
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ambtenarcn, met uitzondering van de surnu
merai 1·s, de gelegen heid tot sollici ta tie gegeven. 

Benoemd wordt de oudste in dienst van de 
sollicitanten die geacht worden voor het be
beer van het kantoor de noodige geschiktheid 
en bekwaamheid te bezitten. De ouderdom 
in dienst wordt bepaald door den cliensttijd 
als ciotvanger. 

16. Van het vorige artikel kan in het belang 
van den clienst worden afgeweken, doch alleen 
ter benoen1ing van een ambtenaar die aan be
zoldiging en vaste toelagen reeds het bedrag 
geniet dat als laagste bezoldiging aan de vacante 
betrekking verbonden is. 

17. De ontvangkantoren worden door Ons 
in 4 klasseo geraogschikt (1) in dier voege, 
clat het aantal kantoren der lste klasse niet 
minder is clan 50, het aantal kantoren cler l ste 
en 2de klasse te zamen niet minder clan 100, 
en het aantal kantoren cler l ste , 2de en 3cle 
klasse te zamen niet i;nincler dan 250. 

18. De jaarlijksche bezolcliging der on t
vangers van de kantoren der 4de klasse be
draagt f 1400 en wordt, na een cliensttijcl al 
ontvanger van 8 jaren, tot f 1600 verhoogcl. 

De jaarlijksche bezoldiging der ontvangers 
van de kantoren cler 3cle klasse beclraagt/2000 
en wordt verhoogd, na een cliensttijcl als ont
vanger van: 

16 jaren tot f 2300 
20 ,, ,, 2600. 

De jaarlijksche bezoldig ing der ontvangers 
van de kantoren der 2de klasse bedraagt/3000 
en worclt verhoogd, na een cliensttijd als ont
vanger van: 

28 jaren tot f 3300 
32 ,, ,, 3600. 

De bezoldiging cler ontvangers van de kan
toren · cler l ste klasse worclt voor elk kantoor 
door Ons bepaald en beclraagt niet minder clan 
f 4000 's jaars. (1) 

19. Veranclering in de klasse van een kantoor 
brengt geen voor- of nacleel mede voor den 
ontvanger die bet kantoor tijclens de ver
andering beheert. 

20. Ambtenaren die tot ontvanger worclen 
benoemd, ondergaan daardoor geeo verminde
ring van b ezoldiging ; met dien verstande, clat 
zij geen hooger bezoldiging kuonen genieten 
dan als maximum aan het kantoor is ver
bonden. 

21. Met diensttijd als ontvanger wordtgelijk
gesteld de cliensttijd in anclere ambten. Buiten 
aanmerking blijft: 

a. cliensttijd in ambten die de ambtenaar 

(1) Zie het beslui t van 31 )Iaart. 

heeft vervuld v66r zijne aanstelling tot sur 
nun1erair ; 

b. diensttijd v66r het kalenclerjaar waarin 
de ambtenaar aan het examen van art. 12b 
heeft voldaan . 

22. Aan elk ontvangkantoor wordt door den 
Ministe r, voor zooveel noocl ig, eene vaste ja,u
lijksche som verbonden : 

a. als vergoeding voor belooning van klerken , 
andere clan rijksklerken ; 

b. als vergoeding voor belooning van sub
ontvaogers en van plaatsvervangers voor de 
ontvangst cler waarborgrechten ; 

c. als tegemoetkoming in de kosteo van hum, 
ve rwarming en verlichting van kantoorlokalen ; 

d. als vergoeding voor verclere kosten van 
b eheer. 

23. W anneer een kantoor waar de ontvangst 
geheel of ten deele nit directe belastingen 
bestaat, gedurende een kalenderjaar door meet· 
dan een ambtenaar is beheercl, wordt de bij 
art. 22d bedoelde som tusschen hen verdeeld 
in evenredigheid van de door hen gedane uit
gaven. 

24. Kleine grenskantoren der invoerrechten, 
door Ons aan te wijzen, (1) worden tijclelijk 
waargenomen door ambtenaren die ni et tot 
ontvanger benoembaar zijn. Op die kantoren 
en ambtenaren is geen cler vorige artikelen 
van clit hoofclstuk toepasselijk. 

25. Voor de tijclelijke waarneming van een 
kantoor als bedoeld bij art. 24, kunnen in 
aanmerking komen ambtenaren die door ged rag 
en ijver uitmunten, doch wegens hun leeftijd 
of om anclere redenen voor de gewone werk
zaamheclen van bun ambt niet meer, of tijdelijk 
niet, ten volle geschikt zijn. 

D e waarnemiog van h et kantoor brengt geen 
veranclering in hunne bezoldiging en aanspraak 
op periodieke ve rhooging. Een en antler met 
dien verstande, dat hunne bezoldiging, zoolang 
de waarnern.ing cluurt, niet meer dan f 870 
's jaars kan bedragen. 

Voor de belangrijkste kantoren kan dit 
maximum door den l\iinister totfllOO worden 
verhoogd . 

26. Aan elk cler kantoren bedoeld bij art. 24, 
worclt door den Minister eene vaste jaarlijksche 
vergoeding voor bureaukosten verbonden. 

Hoofdco11t11tiezen en co11wiiezen ter llirectie. 

27 . De commiezen ter directie worclen gc
kozen uit de ontvangers die surnumerair zijn 
geweest, en de surnumerairs. 

Kan eene vacante betrekking van commies 

(1) Zie het besluit van 31 J\1aart. 
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ter directie niet op die wijze worden vervuld, 
dan wordt een_e keuze gedaan uit de l'ijks
klerken. 

28. De jaal'iijkscbe bezoldiging der com
miezen ter directie bedraagt f 1500 en wordt 
ve rhoogd, na een diensttijd als zoodanig van: 

4 jaren tot f 1800 
8 ,, ,, 2100. 

29. Na een diensttijd van 12 jaren zijn de 
comm iezen ter directie benoembaar tot hoofd
commies ter directie. 

30. De jaarlijkscbe bezoldiging der hoofd
conuniezen ter directie bedraagt f 2400 en 
wordt, voor zooveel die te Am.ytel'llam en 
Rotterilan, betreft, na een diensttijd als zoo
danig van 4 jaren, tot f 2700 verboogd. 

Ad,junct-inspecteurs. 

31 . De adjunct-inspecteurs worden gekozen 
uit de ontvangers die surnumerair zijn geweest, 
en de sumumerairs. 

32. De voor adjunct-insµectem bestemde 
ambtenaar wordt aanvankelijk met de tijdelijke 
waarneming van dat ambt belast. 

Hij wordt niet definitief benoemd dan na 
te hebben voldaan aan een examen loopende 
over privaat- en strafrecht , waarvan het pro
gramma door Ons wordt vastgesteld. 

33. Tot bet afleggen van bet examen rrioet 
de waarnemende adjunct-inspecteur zicb binnen 
twee jaren na ingang der waarneming aan
melden. Bij ongunstigen uitslag kan hij ~ich 
nogmaals aamnelden, mits binnen een jaar. 

V erlenging dier termijnen kan in bijzondere 
gevallen door den :Minister worden toegestaan. 

34. De jaarlijkscbe bezoldiging der adjunct
inspecteu rs bedraagt f 1600 en wordt, na een 
diensttijd als zoodanig van 4 jaren, tot f 1800 
\·erhoogd. 

Swrnitnierctirs. 

3 5 . Wie tot sumumerair wenscht te worden 
benoemd, moet zicb onderwerpen aan twee 
examens, A en B, die volgens door Ons vast 
te stellen regelen worden afgenomen. 

H et eerste examen is vergelijkend en loopt, 
voor zooveel bet een onderzoek naai· de be
kwaamheid der candidaten is , over vakken 
die zoowel aan de hoogere burgerscholen met 
5-jarigen cu rsus als aan de gymnasia worden 
onderwezen . 

Tijd en plaats der examens, alsmede het 
aantal plaatsen waarvoor het exarnen A wordt 
gehouden, worden in de Staatscourant bekend 
gemaakt. 

36. Om tot de hiervoren bedoelde examens 
te worden toegelaten, moet men ongeb uwd 

zijn en door de exarnencommissie, voorgelicht 
door een geneeskundige, licbamelijk geschikt 
idjn bevonden vo(n• den dienst uls inspecteur. 

Voor het examen A wordt bovendien ge
vorderd, dat de candidaat bij den aanvang 
van het jaar den vollen ouderdom van 17 jaren 
bet·eikt en dien van 20 jaren niet overschreden 
hebbe. 

37 . De candidaten die aan het examen B 
bebbe_n voldaan, worden volgens de daarbij 
verkregen rangorde tot su rnumerair benoemcl. 

38 . D e surnumerairs genieten, na een dienst
tijd als zoodanig van 2 jaren, eene jaarl \jksche 
bezoldiging van f 500, die na een diensttijd 
van 4 jaren tot .f 700 wordt verhoogd. 

39 . Gedurende de tijdelijke waarneming 
eener betrekking die \' acant is of van 1rnlke1· 
waarneming de titnlal'is met stilstand van be
zold iging en toelage tijdelijk is ontheven , ge
nieten \1e surnnmerairs de daaraan vcrbonden 
bezoldiging en toeluge. 

Hunne bezoldiging ingevolge art. 38 \\'Ordt 
ovet· den tijd der waarncming ingehouden. 

Rijksk/erken. 

40. Wie tot rijksklerk wenscht te "·orden 
benoemd, moet zich aan een examen onder
werpen waarvan het programma door Ons 
wordt vastgesteld . 

41 . Tot bet examen worden toegelaten de 
klerken aan de directien, inspectien , contr6les 
en ontvangkantorei1 die 4 jaren !)IS zoodanig 
werkzaam zijn geweest, bij den aam·ang van 
het jaar den vollen ouderdom van 22 jaren 
bereikt en dien van 30 jaren niet overschreden 
bebben en voor bet am bt van rijksklerk ge
schikt worden geacht. 

Bovendien moeteo zij volgens het oordeel 
der examencommissie, voorgelicht door eJln 
geneeskundige, vrij zijn van ziekten en ge
breken die hunne benoeming tot arnbtenaar 
onraadzaam maken. 

42. De candidaten die aan het examen heb
ben voldaan , zijn daardoor benoembaar tot 
rijksklerk der laagste klasse. 

De rijksklerken der hoogcre klassen worclen 
beno\)md uit de volgende lagere klasse. 

43. De aanstelling van rijksklerken cler 
laagste klasse geschiedt zooveel mogelijk vol
gens de bij bet examen verkregen rnngorde, 
de bevordering tot hoogere klasse zooveel 
mogelijk volgens ouderdom in dienst als rijks
klerk. Bij . beide wordt echter \·oornamelijk 
gelet op geschiktbeid en bekwaarnbeicl , oor 
de te vervullen betrekking. 

44 . De rijksklerken zijn in 3 klassen vercleeld. 
De Ministe r wijst de directien, inspectien , 
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contr6les en ontvanglrnntoren aan waar rijks
klerken kunnen . zijn geplaatst en regelt voor 
ieder aangewezen di rectie, inspectie, contr6le 
of kantoor, het aantal dier klerken en de klasse 
waartoe zij kunnen behooren. 

Het aantal rijksklerken der lste klasse is 
niet minder dan 50, het aantal rijkskl erken 
der l ste en 2de klasse te zamen niet minder 
dan 225. 

45. D e jaarlijksche bezoldiging van de rijks
klerken der 3de klasse bedraagt/420 en wordt 
verhoogcl, na een cliensttijd als rijksklerk van: 

4 jaren tot f 600 
8 ,, ,, 660 

12 ,, ,, 720. 
De jaarlijksche bezolclig ing van de rijks

kle,·ken cl er 2de klasse bedraagt f 720 en wordt 
Yerhoogcl, na een diensttijd als rijksklerk van: 

12 jaren tot f 840 
16 ,, ,, 960. 

De jaal'lijksche bezoldiging van de rijks
klerken der l ste klasse beclraagt/840 en worclt 
ve rhoogd, na een diensttijd als rijksklerk van : 

12 jaren tot .f 960 
16 ,, ,, 1080 
20 ,, ,, 1200. 

l n bijzonclere gevallen kan deze laatste be
zoldiging, na een diensttijd van 24 jaren traps
gewijze verder worden verboogd tot f 1500. 

46 . Met diensttijd als rijksklerk wordt gelijk
gestelcl de tijd gedurende welken de ambtenaar , 
naclat hij den vollen ouderdom van 26 jaren 
had bereikt, als particulier klerk op directien, 
inspectien, controles of ontvangkantoren werk0 

zaam is geweest . 
Ook wordt daarmede gelijkgesteld de dienst

tijd als cleurwaarder of al kommies. 

Deiwwaan iPrs. 

47 . vVie tot deurwaarder wenscht te woi-den 
benoemd, moet zich aan een examen oncler
werpen dat volgen s door Ons vast te stellen 
regelen wordt afgenomen. 

Tijd en plaats van dat examen worden in 
de Staatscourant bekendgemaakt. 

48. Om tot het examen te worden toege
laten, moet men bij den aanvang van het jaa r 
den vollen ouderdom van 22 jaren bereikt en 
dien van 30 jaren n iet overschreden hebben 
en door de examencommissie, voorgelicht door 
een geneeskundige, voor den dienst als deur
waarder licharuelijk gescbikt zijn bevonden. 

49. De candidaten die aan bet exam en hebben 
voldaan, worden volgens de daarbij verkregen 
rangorde benoemd tot deurwaarder in een 
distri ct der laagste klasse dat niet op den voet 

van een der beide volgende a,-tikelen " ·ordt 
ven·uld. 

50. Bij het openvallen eener betrekking rnn 
deurwaarder wordt aan de in dienst zijnde 
deurwaarders de gelegenheid tot sollicitatie 
gegeven. 

Benoemd wordt de oudste in dienst van de 
sollicitanten die geacht worden Yoor de be
trekking de noodige geschiktheid en bekwaam
heicl te bezitten. De ouderdom in dienst wordt 
bepaald door den diensttijd als deurwaarder. 

5 1. Afwijking van het vor ige artikel is toe
gelaten met de beperking verrneld in art. 16. 

52. De deunvaardersdistricten worden door 
den Minister in 3 klassen gerangschikt (1) in 
dier voege, dat het aantal betrekkingen in de 
eerste klasse n iet minder is clan 35 , en het 
aantal betrekkingen in de l ste en 2de klasse 
te zamen niet minder clan 55. 

53 . De jaarlijksche bezoldiging der deur
waarders in d·e districten der 3de klasse be
draagt f 700 en wordt rnrhoogd, na een dienst
tijd als deurwaarder van : 

4 jaren tot f 800 
8 ,, ,, 900 

12 ,, ,, 1000. 
De jaarlij ksnhe bezolcliging der deurwaar

ders in de d istricten der 2de klasse bedraagt 
f i400 en wordt, na een diensttijcl als deu r
waarder van 20 jaren, tot f 1600 verhoogd. 

De jaarlijksche bezoldiging der demwaar
ders in de districten der lste klasse bedraagt 
f 2000. 

54 . Veranclering in de klasse van een di
strict brengt geen voor- of nadcel mede voor 
de deurwaarders die tijden s de verandering 
in bet district geplaatst zijn. 

55 . De .. door de belastingschuldigen betaalde 
kosteu van waarschuwing, aanmaning, kennis
geving ,an inlegering, beteekening van dwang
bevel en h erhaald bevel , getuigengelden n'iet 
daaronder begrepen , worden aan het Rijk 
verantwoord . 

De overige kosten van vervolg ing door de 
belastingschuldigen betaald , worden aan cl ;, 

deurwaarders uitgekeerd. 
Zij genieten voorts de reiskosten bedoeld 

bij art. 2 der wet van 1 J uni 1850 (Staats
blacl n°. 26). 

56 . H et ambt van deurwaarder Iran worden 
opged~·agen aan kommiezen, ten einde door 
hen nevens hunne gewone werkzaamheden 
te worden waargenomen. Op die ambtena,·en 
en de di tricten waarvoor zij "·orden aan-

(1) Zie de resolutie nn 30 )faart 1904, 
n°. 86. 
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gesteld , zijn de artt. 4 7 tot en met 54 en 
het laatste lid ,-an art. 55 niet toepas elijk. 

Hoofdverificateurs. 

57 . De hoofdverificateurs word en gekozen 
nit de Yerifi.catems. 

58. De jaarlijkscbe bezoldiging der hoofd
Yerificateur hedraagt f 2700 en wordt, na 
een diensttijd als zoodanig rnn 4 jat·en, tot 
f 2900 verhoogd. 

Ye.-ificate1.11rs. 

59. Tot verificateur zijn benoembaar: 
a. do adspirant-veriflcateurs na een dien t

tijd als zoodanig van 4 jaren ; 
b. de kommiezen-verificateurs na een dienst

tijd al s zoodanig van 4 jaren , mits zij hebben 
voldaan aan een exmnen waarvan het pro
gramrna door Ons wordt vastgesteld. 

60. Het in het vorig artikel vermelde 
examen w0t·dt tegelijk met h et examen B voor 
adspirant-verificateur afgenornen en door de
zelfde commissie. 

Tot dat examen worden toegelaten de lrnm
m iezen-verificateurs die bij den aanvang van 
het jaar den vollen ouderdom nn 40 jaren 
niet hehben overschreden en voor het ambt 
Yan verificateur geschikt worden geacht. 

61. Do tot Yel'ificateur benoembare ambte
naren worden al s zoodanig aangesteld volgens 
hun ouderdom in dienst al adspirant- of 
kommie -ver ificateur. 

De diensttijd als kornmies-verificateur v66r 
het kalend rjaar waarin de ambtenaar aan het 
examon van art. 59b heeft vold aan , komt 
hierbij voor de helft in aanmerking. 

62 . De jaarlijksche bezoldiging der vorifica
tom s bedraagt f 1400 en wordt verhoogd, na 
een diensttijd als zoodanig van: 

4 jaren tot f 1600 
8 1800 

12 ,, ,, 2000 
16 ,, ,, 2200 
20 ,, ,, 2400. 

Adspir ant-ver i fi r. a tei.rs. 

63 . v\Tie tot adspirant-verificateur wenscht 
te worden benoemd , moet zich onderwerpen 
aun twee cxumens, A en B , die volgens door 
Ons Yast te stellen regelen worden afgenomen. 

Het eerste exam en is Yergelijkend en loopt , 
-Y0or zooveel het een onderzoek naar de bo
kwaamheid der candidaten i , over vakken 
die aan de hoogere burgerscholen met 3jarigen 
cursus wot·den ondenvezen. 

Ti.id en plants der examens, alsmede het 
aantal plaatscn waan·oqr het examen A wordt 

gehouden, worden in de Staatscourant bekend 
gemaakt. 

64. Orn tot de hierrnren bedoelde examens 
te worden toegelaten, moet men ongehuwd 
zijn en door de examenconun is ie, voorgelicht 
door een geneeskundige, Yoor den actieven 
dienst der belastingen lichamelijk geschikt zijn 
bevonden. 

Yoor het examen A wordt bovendien ge
YOrderd, dat de candidaat bij den aanvang 
Yan het jaar den vollen ouderdom van 16 jaren 
bereikt en dien van 19 jaren niet OYerschreden 
hebbe. 

65. De candidaten die aan bet exanwn B 
hebben voldaan , worden volgens de daarbij 
verkregen rangorcle tot adspirant-verificateur 
bonoemd. 

66. De adspirant-Yerificatcur die nuder ge
acht worclt de noodige geschiktheid 'voor veri• 
ficateur niet te bezitteo, wordt tot kornmies
verificateur benoemd. Zijn d iensttijd als ad
spirant-verificateur wordt alsdan gelijkgesteld 
met diensWjd als kommies-verificateur. 

67 . De jaarlijksche bezoldiging der adspirant
verificateu rs bedraagt f 800 en wordt , na een 
diensttijd als zoodanig nn 4 jaren , tot/ 1000 
verhoogd. 

Xont1niezen-1·e1·ificate1"·s. 

68. Tot kommies-veriticateur zijn benoem
baar de kommiezen die volclaan hebben aan 
een examen w,uirYa~ het progl'Umrna door Ons 
wordt vastgesteld . 

69. Tot het examen worden toogelatcn de 
kommiezen die 4 jaren als zoodanig hcbben 
gediend, bij den aanrnng rnn het jaar den 
Yollen ouderdom Yan 40 jar n niet hebben 
oveTschreden en voor het ambt van komrnies
YeriJicateu r geschikt word en geach t. 

70. De kommiezen die aan bet examen 
hebben voldaan , worden Yolgens de daarbij 
Yerkregen rangorde tot kommies-verificateur 
bcnoemd. 

71. De jaarl\jksche bezoldiging der korn
miezen-verificateurs bedraagt f 80! en wordt 
Yerhoogcl , na een diensttijd al s zoodanig van: 

4 jaren tot f 9:l4 
8 1044 

U ,, ,, 1164 
16 ,, ,, 1284 
20 ,, ,, HO!. 

Ho ofdko 1nni ieze 11 . 

72. De hoofdkommiezcn worden gekozen 
u it de kommiezen der l ste en 2cle klasse. 

73. De jaarlijksche bezoldiging der hoofd-
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kommie,,,en bedraagtf900 en wordt vel'hoogd, 
na een cl iensttijd als ,,,oodanig van : 

4 jaren tot f 1050 
8 ,, ,, l:lOO. 

Kom,niezen. 

74. vVi e toi kommies wenscht te worden 
henoemd , moet zich aan een vergelijkend 
ex amen oudel'werpen dat, voor zooveel bet 
een onderzoek naar de bekwaamheid del' can
<lidaten is, over vakken van gewoon lager 
onderwijs loopt. H et worclt afgenomen volgens 
<loot· Ons vast stellen regelen. 

Tijd en plaats van dat examen , alsmede het 
aantal plaatsen waarvoor het wordt gehouden, 
worden in de Staatscourant bekend gemaakt. 

75 . Orn tot bet examen te worden toege
laten , moet men ongehuwd zijn, bij den aan
vang van bet jaar den vollen ouderdom van 
22 jaren bereikt en dien van 28 jaren niet 
ovcrschreden hebben en door de examencom
missie, voorgelicbt door een geneeskundige, 
voor den actieven dienst der belastingen licha
melijk geschikt zijn bevonclen . 

De voile ouderdom die op gemeld tijdstip 
nict mag zijn overschreden, wordt ve rhoogd 
Yoor gepasporteerde onderofficieren die 12 jaren 
als militair gediencl hebben, tot 34 jaren, en 
voor gepasporteerde militairen die 6 jaren 
als ,,,oodanig bebben gediend, tot 30 jaren. 

Voor kommiezen te water wordt die ouder
dom cveneens tot 34 jaren verhoogd. Da,uen
boven worden deze ambtenaren ook in
d ien ,,,ij gehuwd . zijn , tot bet examen toe
gelaten. 

76 . De candiclaten die aan het examen 
hcbben voldaan , worden volgens de daarbij 
verkregen rangorde tot kommies der laagste 
klasse benoemd, voor zooveel zij in verband 
met het opengestelde aantal p laat en in aan
merking kunnen komen. 

Canclidaten die 8 jaren als kommies te 
water of 6 jaren als militair hebben gediend, 
kornen nochtans bij voorkeur in aanmerking_ 

77 . Rijksklerken die voor bet ambt van 
konnnies, ook lichamelijk, geschikt worden 
ge,,cht, kunnen op hun verzoek, zonde,· examen, 
daartoe worden benoemcl. 

78. D e kommiezcn zijn in 3 klas en ver
clecld. 

Om tot de :Lele klasse te kunnen worden 
bevorderd, moeten zij 4 jaren als komrnies 
gediend hebben en bij een daartoe te houden 
onderzoek getoond hebben, voldoende kennis 
te bezitten van de voorschriften die zij hebben 
toe te passen, en practi eh bed reven te :djn 
in het roeien en peilen. 

Na een diensttijd als kommies van 16 jaren 
kunnen de kommiezen der :lde klasse die door 
goecl gedrag en ijver Yerclere bevordering ver
dienen, voor de l ste klas e in aanmerking komen. 

79 . De jaarlijksche bezoldiging rnn de kom
miezen der 3de klasse bedraagtf400 en wordt 
verhoogd, na een diensttijd als kommies van: 

1 jaar tot / 480 
4 jaren 570 
8 ,, ,, 630 

l:l ,, ,, 690. 
De jaal'lijk che bezoldiging van de kom

miezen der :lde klasse bedraagt/630 en wordt 
verhoogd, na een diensttijd als kommies van : 

8 jaren tot f 690 
l:l ,, ,, 750. 

De jaal'lijksche bezoldiging rnn de kom
miezen der 1 te klasse bedraagtf810 en wordt, 
na een diensttijd als kommies van 22 jaren, 
tot f 870 ve rh oogd. 

80. )iet diensttijd als kommies wordt ge
lijkgesteld : 

a. voor hen die 8 jaren als kommies te 
water hebben gediencl, de diensttijd als zoo
danig, na het tijdstip waarop zij den vollen 
ouderdom van 23 jaren hebben bereikt; 

b. de diensttijd als rijksklerk. 

Kommiezen te water. 

8 t . Om tot kommies te water te kunnen 
worden benoemd, moet men ongehuwd zijn, 
den vollen ouclerdom van 18 jaren bereikt en 
dien van 23 jaren niet over chreden hebben. 
Bovendien moet de candidaat behoorlijk be
varen zijn en lichamelijk geschikt voor den 
dienst te water. 

82. De bepalingen omtrent ouderdom en 
burgerlijken staat geld en n iet voor de be
noeming van kommiezen te water besternd 
om als machinist, stuurman of stoker op eene 
stoomboot der ambulante rncherche dien st 
te doen. 

83. De kommiezen te water zijn in 2 klassen 
verdeeld. 

Na een diensttijd als zoodan ig Yan 16 jaren 
kunnen de kommiezen te water der 2de klasse 
die door goed gedrag en ijver verdere bevor
dering verd ienen, voor de l ste klasse in aan
merking komen. 

84. De jaarlijksche bezoldiging van de kom
miezen te water der 2de klassc bedraagt/390 
en wordt verhoogd, na een diensttijd als kom• 
mies te water Yan : 

4 jaren tot f 450 
.. ,, 540 

12 .. .. 600. 
De jaarlijksche be~oldiging van de kom-
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rniezen te watcl' dcl' l ste klasse bedraagt/660 
en wordt, na een diensttijd als kommies te 
water van 20 jaren, tot f 720 verhoogd. 

r aste toelagen. 

85. De directeurs te Ains ferdain en Rotter
dam genieten cene toelage van f 1000 's jaars. 

Eene toelage van / 400 's jaars wordt ge
noten door de inspectem·s te Ains ferclam en 
R otten/am. 

Eene toelage rnn f 300 's jaars wordt ge
noten door de inspecteurs te 's G1·uvenhage, 
daaronder begrepen die aan het Departement 
van F inancien werkzaam zijn ; ,oorts dool' de 
hoofdkommiezen en kommiezen ter directie 
te A,nste.-cla ,n en R otterdam en door de ad
junct-inspccteurs en hoofdverificateur op deze 
plaatsen. 

86. V oor de ambtenal'en vermeld in art. lb, 
cl en e, met uitzondering van de hoofd,erifi
cateurs, worden door den Minister aan stand
plaatsen waar dunrte van !even wijze zulk 
,·ordert, toelagen ,·erbonden van ten hoogste 
f 300 's jaars. 

Ten aanzien van de ambtenaren d ie op een 
recherchc-vaartuig zijn geplaatst , wordt indien 
,dj een wettig gezin hebben, de gewone lig
plaats van dat vaartuig als hunne standplaats 
aangemet'kt. 

De krachtens dit artikel geregelde toelagen 
worden niet, of tot een lager bedrag, toege
kend aan do ambtenarnn wien van Rijkswege 
eene woning wordt verschaft . (1) 

87. 8 urnumerait·s die door den Minister 
werkzaam zijn gcs teld met bepaling, dat zij 
niet voor waarnemingen in aanrnerking komen, 
genieten eene toelage rnn f 60 's maands. 

88. A an rijkskl erken die op een ontvang
kantoor duurzaam bela~t wordcn met de 
werkzaamheden van kass ier , kan door den 
Minister eene toelage worden toegekend. Zij 
zij n alsdan desgevorderd verplicht om ten 
behoeve van den ontvanger zekerheid te 
tellen tot het door den Minister te bepalen 

bedrag. 
89. Aan den rijksklerk die ten kantore cl er 

i nvoerrechteD en van den accijns op de suiker 
te Amste-l'Cla,n onder de bevelen van clen ont
v anger met de leiding van bet verdere per
soneel word t be last, en aan den rijksklerk 
wien ten kantore der invoerrechten en accijnzen 
te Rottercla,n dezelfcl e taak wordt opgedragen 
kan door den Minister eene toelago worden 
toegekencl. 
· 90. De rijksklerko n genieten, voor zooveel 

(1) Zi c do rcsolutic Yan 30 Maart 1904, n°. 87. 

noodig, cone toelage ,1·aardoor hetgeen zij aan 
bezolcliging en andere Yaste toelagen ont
vangen, wordt ltangeyu]cl tot het bedrag der 
belooning die zij v66r hunne aanstelling hebben 
genoten. 

Deze beloon ing kornt tot geen hooger beclrag 
in aanmerki ng clan bij het tweede lid ,·an 
art. 100 of krachtens het cl erde lid Yan clat 
artikel is toegelaten. 

91. Aan de kommiezen wien nevcns hunne 
gewonc werkzaamheden het ambt Yan deur
waarder wordt opgedragen, wordt door den 
:Minister eene toelage toegekencl . 

92 . ]tene toelage wordt genoten : 
a. door de veriticateurs, kommiezen-vcritica

teurs en hoofdkommiezen als sectiechef ; 
b. doot· de adspirant-verifi cateurs, kom 

miezen-verificateurs, hoofdkommiezen, kom
m iezen en kommiozen te water als dienstgi,
leide r: 

c. door de kommiezen en kommiezcn te 
water als schipper of stuurman op een rnche,·
che-vaartuig; 

(l . door de kommiezen te water als machinist 
of stoker op een 1·echercbe-vaartuig ; 

e. door alle kommiezen gedurende het eerste 
jaar van hun d ienst , voor aanschaffing rnn 
eene velduitrusting ; 

f. cloo,· de kommiezen te water die aan cl en 
wal zijn geplaatst of die, op een recberclw
vaartuig geplaatst zijnde, een wettig ge1/.in 
hebben. (1) 

93. fodien er reden is om aan bepaaldc 
werkzaamheden van actieYen dienst eene 
hoogere clan de gewone belooning te ve1·
binden, kan zulks gesch ieclen door middel 
eener toelage. Voor zooveel de omstandig
heden het veroodoven, worden de op eene 
plaats gestationee rcl e am btenaren b ij afwi so
ling voor zoodanige werkzaamheden aange
wezen. 

De toelagen volgens dit en het vorige artikol 
worden door den Minister geregelcl. (1) 

94. Aan kommiezen-verificateurs, hoofdkom 
miezen en_ kommiezen kan door den Mini ter 
eene toelage worden toegekend voor aanschaf
fing en onderhoud van een J'ijwiel teD gebrnikc· 
in hun d ienst. 

Algeineene bepali n_qeu. 

95 . Orn te worden toegelaten tot de examens 
voorgesch rev en bij cle artt. 36, 40, 47, 63 en 
74, moet men, onverminclercl de ve,·dere Y0r
eisch ten, van goed gedrag zijn en, ,·oor zo0Yc1· 

(l ) Zic de aant. op art . 86. 
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noo<lig, voldaan hebben aan cl, nationale 
militie. 

Tiemand wordt meer clan tweemaal toege
laten tot een dier examens of tot een der 
o,,erige examens die volgens dit be luit worden 
afgenomen. 

96. De ambtenm·en vel'mcld in art. la en 
de hoofd-verificateurs wol'den door Ons be
noemd, bevorderd en ontslagcn . De stand
plaat dier ambtenaren, met uitzond l'iug van 
do surnumerairs, wordt door On bepaald. 

De verdere ambtenareu worden d or den 
Mini ter benoemd, bevorderd en ont lagen. 
Hunue standplaat , alsmede die der surnu
merairs, wordt door den Minister bepaald. 

97 . Icder die tot ambtenaar is benoemd, 
legt alvorens in dienst te treden, naar de 
wijv,e v, ijner godsdienstigc gezindheid, den 
volgenden eed of belofte af: 

.,Ik v,weer (beloof), dat ik het ambt van ... 
. . . . . en alle verdere ambten die mij later 
bij de administratie der directe bela tingen, 
invoenechten en accijnzen mochtcn worden 
opgedragen, volgens eer en g weten met 
nauwgezetheid zal vervullen." 

.,Zoo waarlijk belpe rruj God Almachtig ! 
(Dat beloof ik !). " 

Deze eed of belofte wordt afgelegd, door 
hen die benoemd zijn tot rijksklerk op een 
ontvangkantoor of tot een ambt vermeld onder 
e, d of e van art. 1, in handen van den in
specteur, door de overigen in handen van den 
directeur. 

Van de handeling wordt proces-vcrbaal op
g >maakt, waan·an afschrift aan den ambtenaa1· 
word t u i tgereikt. 

98. l eder ambtenaar is verplicht op zijne 
standplaat te wonen, wanneer hem niet is 
opgedragen of toege taan zich elders te vestigen. 

99. De surnumerairs, adspirant-verificateurs 
en kommiezen blijven ongehuwd z olang zij 
niet 3 jaren bij de administrati in di nst zijn 
of den vollen ouderdom van 30 jaren bereikt 
hebben. 

De kommiezen te water ni t vallEl.,nde onder 
art. 82, blijven ongebuwd zoolang zij niet den 
vollen oudcrdom van 26 jar n bgreikt hebben. 

De ambtenaar die in strijd met eene dezer 
bepalingen in bet buw!llijk tr edt, wordt ge
acht zijn ontslag te hebben gonaagd. 

100 De ambtenaren mog n niet nevens bun 
ambt een antler beroep of bedrijf uitoefenen, 
voor hunne rekening doen uitoefenen of toe
laten, dat in bunne wooing koophandel worclt 
gedreven. Onder de uitoefening van een be
roep of bedrijf wordt begrepen : 

a. het ;,:ijn van bestuurder of corn mi saris 

eener onderneming, wannee1· daaraan, onder 
welken naam ook, geld lijk voordeel is ver
bonden; 

b. bet opleiden voor een examen tegen gelde
Jijke vergoeding. 

Vorenstaand verbocl strekt zicb niet nit tot 
het bekleeden van een ander rijksambt. 

Voorts mogen de ambtenaren niet in eene 
onder hun toezicht staande onderneming hoof
delijk aansprakelijk of commanditair vennoot, 
of onbezoldigd bestuurder of commissaris zijn. 

Mwijking van de in <lit artikel vervatte 
bepalingen kan door den )Iinister worden toe
gelaten ; met d ien ver tancle , dat voor bet 
bekleeden van een ambt als bedoeld bij art. 3 
van het Koninklijk b luit van 5 No,ember 1851 
(Staatsbuul n°. 141), Onzc machtiging ver• 
eischt wordt. 

10 1. De ambtenaren mogen hetgeen zij als 
zoodanig te wetcn komen, niet ,erder be
kendmaken clan voor de uitoefening van bun 
ambt noodig is, ten;.:ij hunne verklaring als 
getuige of deskunclige volgens de wet mocht 
worden gevorderd. 

102. De :Minister kan voorsehriften geven 
volgen welke de ambtenaren in bepaalde 
gevallen verplicbt zijn de cbade te vergoeden 
die zij door hunne handeling of verzuim aan 
het Rijk toebrengen. 

103. De ambtenaar clie volgens algemeen 
voorsehrift een and r ambt, wegens Yacature 
of wegen afwe?.igheid of verbindet'ing van 
den titularis, tijdelijk nevens het zijne waar
neemt, heeft te dier zake geen aanspraak op 
afzonderl ijke belooning. 

104 . .A.mbtenar n bij bet Departernent van 
Financien uiet vallende onder art. 1, kunnen 
indien zij vroeger tot de administratie hebben 
behoord , de verlangd daarbij worclen terug
geplaatst. Zij woi·den in dit verband geacht 
nog steeds het ambt te bekleeden dat zij bij 
de administratie laat telijk hebben ver,uld. 

105. Tijdelijke <lien t on middellijk gernlgd 
door definitieve aanvaarding van het ambt, 
wordt al dien t in dat ambt medege
rekend. 

106. Wanneer de diensttijd die voor perio
dieke verhooging van b zoldiging wordt ver
eisebt, in den loop eener maand wordt vol
tooid, gaat de verhooging in op den eersten 
dag der volgende ma:rnd. 

107. De toelagen volgens artt. 86 tot en 
met 9-1 worden, wanneer een ambtenaar in 
den loop eener maand clam·voor in aanmerking 
komt, met in gang van den eersten dag der 
,olgende maand toegekend. 

Vervalt · de om tandigheid waarop 7.oodanige 
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toelage gegrond is , in den loop eener maand , 
clan wordt zij over c1e geheele maancl ge
noten. 

Dit artikel is niet toepasselijk b ij ee rste aan
stelling en benoeming tot een antler ambt. 

108. A lie bezoldigingen en vaste toelagen 
worclen maandelijks voor een evenreclig ge
cleelte betaalbaar gestelcl. 

In geval van overlijclen blijven zij tot het 
einde der maancl doorloopen. 

Deze bepalingen gelden niet voor de amb
tenaren die tot het personeel van het Depar
temen t_ van Financien behooren. 

109. Voor iedere directie, inspectie, controle 
of ontvangkantoor waaraan . eene vergoeding 
voor beluoning van particu liere klerken wordt 
\'erbonden , bepaalt de .Minister het aantal 
cl iei· klerken , alsmede hnnn e gezamenlijke 
belooning. 

Geen hunner mag daarvan meer genieten 
clan f 480 's jaars. 

Afwijking van het vorige lid kan in bij
zondere gevallen door den Minister worden 
toegelaten . 

110. W anneer aan een inspectenr , cont ro
leur van het kadaster of ontvanger , de voor 
zijn kantoo r dienende lokalen kosteloos worden 
verstrekt en niet tevens , zonder kosten voor 
hem, in de verwarming en verlichting wordt . 
voorzien , kan de :Minister , met afwijking van 
art. 8, 11 of 22, machtig ing geven om de 
werkelijke uitgaven te dier zake, aan het R ijk 
in rekening te brengen. 

111•. Voor de toepassing der artt. 5, 14, 15, 
43, 50 en 61 wordt, behoudens de vermindering 
of beperking die nit eenige bepaling van d it 
besluit mocht voortvloeien , als diensttijd in 
een ambt beschouwd de tijd die verloopt 
t usschen de benoeming tot clat ambt en de 
benoerning tot een ander am bt. 

·w ordt de benoeming tot een ambt vooraf
gegaan door opdracht van de tijdelijke waar
nerning, clan treedt die opdracht voor de be
noeming in de plaats. 

De bij het eerste lid van art . 46 bedoelde 
t ijd telt mede, voor zooveel hij niet reeds 
volgens bet eerste lid van dit art ikel in den 
diensttijd wordt begrepen. 

112. De betrekkelijke ouderdom in d ienst van 
ambtenaren tusschen wie · naar de regelen van 
bet vorige artikel geen ve rschil in diensttijd 
bestaat , wordt hepaald door de volgorde waarin 
lilij zijn benoemd tot bet ambt of het eerste 
ambt dat voo~ de berekening van den d ienst
t ijd in aanmerking komt. 

H et t\veede lid van dat artikel is h ierbij 
toepasselijk. 

113. De ambtenaren kunnen worden ver· 
plaat t: 

a. in het belang van den d ienst ; 
b. op h un verzoek. 
Bij verplaatsing in het belang van den dienst 

genieten zij ve rgoeding van verplaatsingskostan 
volgens door Ons vast te stellen regelen. 

Benoeming tot een ander ambt die niet bet 
gevolg is van sollicitatie, wordt indien zij den 
benoemde tot verandering van woonplaats 
noopt , met verplaatsing in bet- belang van 
den dienst gelijkgesteld. 

114. Ieder ambtenaar heeft jaarlijks aan
spraak op 14 dagen verlof , in eens of bij ge
deelten , mits d ie t ijd zoodanig worde gekozen , 
dat bet verlof zonder bezwaar voor den clienst 
kan worden toegestaan. Onvermijdelijke kosten 
aan llijne tijdelijke vervanging gedurende dat 
ve rlof ve rbonden, komen ten laste van bet Rijk. 

115. W anneer een ambtenaar wegens ziekte 
ve rlof geniet of, zonder in het genot van ver
lof te zijn , door ziekte wordt verhindcrd zijn 
ambt waar te nemen , komen onvermijdelijke 
kosten aan zijne tijdelijke ve rvang ing ve r
bonden , voor de eerste 6 weken ten laste van 
het Rijk. Daarna kunnen zij te zijnen laste 
worden gebrach t. 

116. V erloven van meer clan eene maand, 
anders clan wegens ziekte, gaan gepaard met 
st ilstand van bezold ig ing en toelagen en komen 
in mindering van den diensttijd. 

In bijzondere gevallen kan Ons een \'OOrstel 
tot afwijking van dezen regel worden gedaan. 

117. Verloven voor !anger den 3 m aanclen 
worden aan ambtenaren die door Ons benoernd 
zijn , door Ons verleend. 

118. Rekenplich tige ambtenaren zijn b (j 
ziekte en afwezigheid niet van hunne ve ran t
woordelijkheid ontheven, tenzij hunne betrek
king tijdelijk worde waargenomen door een 
ander ambtenaar die ten behoeve van het Rij k 
zekerheid heeft gesteld. 

119. Omtrent ieder ambtenaar woi,dt telken 
jare verslag uitgebracht aan den ~finister. 
Wanneer bet verslag van d ien aard is, dat 
bet voor den ambtenaar van nadeeligen invloed 
kan zijn , wordt hem daarvan mededeeling 
gedaan en kan hij zijne bezwaren daartegen 
inbrengen ; een en ander volgens door clen 
Minister vast te stellen regelen. 

120. D e ambtenaren kunnen wegens buiten
gewone toewijding of bijzonder loffelijke dienst
verrichtingen worden beloond. 

De belooningen zijn : 
a. tevredenheicl sbetuig ing van den Minister ; 
b. gratificatie; 
c. vervroegde verhooging van bezoldiging .' 
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121. De ambtenaren kunnen wegens het 
niet-naleven van eenig voorsclll'ift of geb rek 
aan ijver en , indien er geen termen zijn voor 
ontslag, wegens plichtverzuim, onwaardig of 
onbehoorl ijk gedrag in of buiten dienst , wor
den gestraft. 

De straffen zijn : 
a. schriftelijke beri sping; 
b. strafdienst ; 
c. ontneming van aanspraak op verlof ; 
d. geldboete; 
e. uitsluiting van bevordering, periodiekever

hooging ,, an bezoldig ing daaronder begrepen. 
122. D e straffen onder a, b, e en d van het 

vorige artikel vermeld , worden opgelegd door 
den insp ecteur, den directeur of den :Yiinister ; 
de straf , onder e genoemd, uitsluitend door 
den :Minister . 

I edere strafoplegging heeft plaats bij ge
motiveerde beschikking. 

123. Ontneming n n aanspraak op verlof 
geschiedt voor een jaar. 

De geldboete bedraag t ten minste fl en ten 
hoogste f 50. 

Door den inspecteur wordt geen hoogere 
boete clan van f 5, door den directeur geen 
hoogere boete dan van f 10 opgelegd. Deze 
maxima zijn niet van toepassing, wanneer het 
bedrag der boete bij algemeen voorschrift van 
den Mi11ister is geregeld. 

Uitsluiting van bevordering worclt voor zoo
danigen tijd uitgesproken, dat de ambtenaar niet 
!anger dan 4 ja ren nacleel daai·van oncler
vindt. 

124. De ambtenaar wien medegedeeld is, 
dat h em eene straf is opgelegd, kan b in nen 
14 dagen in beroep komen : bij den directeur, 
indien cle straf is opgelegd door den inspectem ; 
bij den Minister , inclien zij is opgelegd door 
den directeur. 

Is de straf opgclegd door den :\finister, clan 
kan binnen gelijken termijn rev isie worden 
verzocht. 

Wordt h et beroep of het Yerzoek om rnvisie 
ongegrond be,onden, clan kan bij de te nemen 
besch ikking de straf worden verzwaard of eene 
tweede straf worden opgelegd. ·Van deze be
schikking is geen beroep of revisie. 

125. vVanneer eenig dienstbelang vordert , 
dat een ambtenaa r in afwacht ing van nadere 
besliss ing zijn ambt niet waarneem t, wo,·dt hij 
door den Minister geschorst . 

In spoedeiscbende gevallen is de directeur 
of de inspecteur tot voo1·loopige schorsing be
rnegd. De voorloopige schorsing eindigt na 
14 dagen, zoo zij niet inmiddels door den 
Minister is hekrachtigd . 

De geschorste ambtenaar mag niet zoncler 
verlof zijne woonplaats , erlaten. 

126. Schorsing in bet ambt brengt geen 
schorsing mede in het genot Yan bezoldiging 
en toelagen. 

127. Aan de ambtenaren wordt ontslag 
,erleend: 

a. op hun ve rzoek ;. 
b. met bet einde van het kalenderjaar waarin 

zij den \"Olien ouderdom Yan 65 jat·en hebben 
bereikt ; 

c. voor zoo, eel de in art. 1 onder c, rl en e 
vermelde ambtenaren betreft , wanneer zij den 
vollen ouderdom van 55 jaren hebben bereikt 
en voor hun ambt niet meer ten volle geschikt 
worden geacht. 

Ontslag ingevolge letter c wordt cl en ambte
naar 6 maanden te voren aangekondigd. 

128. D e ambtenaar die sedert 14 dagen 
zonder bekende wettige reden zijn aml;>t niet 
waarneemt , wordt geacht zijn ontslag te heh
ben genaagd. 

129. Y oorts kan een ambtenaar woeden 
ontslagen: 

a. wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid 
voor zijn ambt , indien het volgende a,tikel 
geen toepass ing kan vinden ; 

b. wegens plichtverzuim , onwaardig of on
behoorlijk ged rag in of bniten dienst . 

130. D e ambtenaar die niet de noodige 
geschiktheid en· bekwaamh eid voor :djn ambt 
bezit , kan tegen zijn wil worden overgeplaatst 
in een ander ambt waartoe hij benoembaar is 
en waaevoor h ij geacht wordt voldoende ge
scbikt en bekwaam te zijn . 

Zijn diensttijd in het nieuwe ambt wordt, 
,oor zooveel noodig, naa r billijkheid ge
regeld. 

131. De Yorige twee artikelen woeden niet 
toegepast clan op advies eener commissie van 
ondei-zoek, die de :Minister voor ieder bijzonder 
geval samenstelt en Yan eene inst.ructie ,oorziet. 

Daarbij geldt als beginsel : 
1 °. dat zij onder wier bevelen de ambtenaar 

staat , in de commiss ie geen zitting kunnen 
hebben ; 

2°. dat de aangewezen leden der commiss ie 
op redelijke gronden door den ambtenaar kun
nen worden gewraakt ; 

3°. dat de ambtenaaar door de commiss ie 
in de gelegenheid moet worden gesteld zich 
te verdedigen. 

132. H et advies eener commissie van onder• 
zoek wordt niet vereischt voor optslag van een 
ambtenaar d ie onherroepelijk is veroordeeld 
tot eene vrijheidstraf van een jaar of !anger. 
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Ov,,>·gangs· en slotbepalingen. 

133. De controleurs der directe bela tingen 
en van het kadaster voeren, overeenkomstig 
art. 1, voortaan den ambtstitel van controleur 
van bet kadaster. 

Voor de controleurs die niet volgens art. 9 
zijn benoemd , wordt indien zij in andere 
ambten clan dat van controleur !anger clan 
8 jaren hebben gecliencl , h et meerclere met 
diensttijcl als controleur gelijkgesteld. 

134. De bij bet in werk ing treden van dit 
besluit in dienst zijnde acljnnct-controleurs en 
surnumerairs ,der directe belastingen en van 
het kadaster blijven , als adjnnct-controleur of 
surnumerair van bet kadaste t·, in fun ctie. Voor 
de aanstelli ng van nieuwe surn umerai rs van 
bet kadaster wordt nog een examen afgenomen, 
volgens de regelen vastgesteld bij de Konink
Jijke besluiten van 13 April 1877, n•. 10, 
20 F ebrnari 1879 , n•. 16 , en 26 N ovember 
1897, n•. 36. 

De surn umerairs van bet kadaster geuieten 
eene jaarlijkscbe bezoldig ing van f 1000, die 
na een cliensttijd als zoodanig van 4 jaren, tot 
f 1200 worclt ,7 erhoogd . Uiterlijk na een 
diensttijd van 8 jaren worden zij tot adjunct
controleur benoemd. 

De bezoldig ing der adjunct-controleurs van 
het kadaster bedraagt f 1600 's jaars. 

De adjunct-controleurs en , indien zij ont
breken , de urnumerairs van bet kadas tet· 
komen, volgens hun ouderdom in d ienst als 
zoodanig, bij voorkeur in aanmet·king voor 
het ambt van controleur. De artt. 111 en 112 
,djn hierbij van toepassing. 

Zij worclen door Ons benoemd , be,orderd 
en ont Jagen ; hunne standplaats wordt door 
den Minister bepaald. 

135. De ambtenaren d ie bij bet in werking 
treden van dit besluit als waarnemend adjunct
controleur der directe belastingen en van bet 
lrndaster werkzaam zijn , blijven voorloopig , 
als waarnemend adjunct-controleur van bet 
kadaster, in f unctie met de bezoldig ing welke 
zij op dat tijd tip geni eten. 

136 . De b oofdcomm iezen en comm iezen ter 
directi e die v66r bet in werking treden van 
di t besluit tot commies te r directie zija aan
gesteld , cle h oofdverificateurs en verificateurs 
die v66r gemeld tijdstip tot verificateur of tot 
adspirant-verificateur zijn aangesteld, de refe. 
rendari ssen, hoofdcommiezen, commiezen en 
adjunct-comm iezen bij het Departement van 
Financien, werkzaam nan eene der afdeelingen 
voor het bebeer der directe belastingen , invoer
recbten en accijnzen , die v66r dat tijdstip tot 

1904. 

ambtenaar bij zoodanige afdeeling zijn aange
steld, zijn na een diensttijd bij de administratie 
of dat departement mu 12 jaren , zonder 
examen benoembaar tot ontvanger, m its zij 
geacht worden de daarvoor noodige geschikt
beid en bekwaamheid te bezitten. 

Onder dezelfde voorwaarde zijn de contro
leurs van bet kadaster die v66r dat tijd stip bij 
de administratie in dienst zijn getreden, na 
een diensttijd als controleur Yan 16 jaren, 
zonder examen tot ont\·anger benoembaar. 

Dit artikel heeft geen betrekking op ambte
naren die surnumerair zijn gewees t . 

137. De surnumerairs van het kadaster wor
den ook indien zij nog geen 4 jaren hebben 
gediend , tot het examen Yan art. 12b toegelaten. 

De controleurs, adjunct-controleurs en sur
numerai r van het kadaster di e aan dat examen 
hebben voldaan, zijn terstond tot ontvanger 
benoembaar. 

138. De eerste-klerken bij het Departcment 
van Financien, werkzaam aan eene der bij 
art. 136 bedoelde afdeelingen, die Y66r het in 
werking treden van dit besluit tot ambtenaar 
bij zoodanige afdeeling zijn aangesteld en niet 
vroeger tot de admiDistratie hebben beboord, 
worden tot het examen van art. 12b toegelaten, 
m its zij overigens de bij het tweede Ji cl Yan 
art. 13 bepaalde vereischten bezitten. , oldoen 
zij aan dat e:xamen, clan zijn zij na een di enst
tijd bij gemeld departement van l.l jaren, tot 
ontvanger benoembaar. 

Voor cle toepassing nn dit artikel word t de 
tijd gedurende welken de ambtenaar, nadat hij 
den vollen ouderdom rnn 23 jaren had bereikt, 
als parti culier klerk op directien, inspectien, 
cont r61es of ont,·angkanto ren werkzaam is 
geweest , met diensttijd bij het Departement 
van Financien gelijkgesteld. 

139. De artt. 16 en 20 zijn toepasselijk ten 
aanzien van de in a rtt. 136 en 138 vermelde 
ambtenaren bij h etDepartement van Financien. 

140. De bij het in werking treden van dit 
beslnit in dienst zijnde hoofdin specteurs en 
directeurs komen, na een diensttijd als zoo
danig of als referendaris of inspecteur van 
16 jaren, bij sollicitatie naar een ontvangkan
toor in aanmerking boven hunne mededingers 
die meer diensttijd als ont'V anger tellen. 

De op gemeld tijdstip in dienst zijnde refe
rendarissen bij h et Departement van Financien , 
geplaat t aan bet hoofd van eene der bij 
art. 136 bedoelcle afdeelingen , genieten na een 
diensttijd als zoodanig of als inspectenr of 
boofdcommies van 16 jaren, gelijke voorkeur, 
behalve voor kantoren met eene bezoldiging 
Yan f 4600 of meer. Na een diensttijd Yan 

9 
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20. jaren geldt hunne voorkeur voor al!e 
kantoren. 

De op dat tijdstip in dienst zijnde controleul's 
van het kadaster genieten na een diensttijd 
als zoodanig van 15 jaren, gelijke voorkeur, 
behalve voor kantoren der lste klasse. Na 
een diensttijd v:rn 20 jaren geldt hunne voor
keur voor alle kantoren met eene bezoldiging 
van minder dan f 4500. 

De op dat tijd stip in dienst zijnde hoofd
commiezen bij het D epartement van Financien, 
werkzaam aan eene der bij art. 136 bedoelde 
afdeelingen, genieten na een diensttijd als 
zoodanig van 15 jaren, gel ijke voorkeur, be
halve voor kantoren der l ste klasse. 

De op clat tijdstip in dienst zijnde hoofcl
commiezen en commiezen ter directie genieten 
na een diensttijcl al s hoofclcommies van 4 jaren, 
gelijke voo,·kelll' , behalve voot· kantoren der 
lste en 2de klasse. 

'fu sschen soll icitanten naar een kantoor die 
aanspl'aak op voorkeur kunnen makeu, beslist 
de volgol'de waarin hunne ambten in dit artikel 
worden vermeld. Bekleeden zij hetzelfde ambt, 
dan wordt hij benoemd die in dat ambt de 
oudste in d ienst is. 

Voor de toepassing van dit artikel gelden 
de beginselen van artt. 111 en 112. 

141 . De bij het in werking treden van dit 
beslui t in dienst zijnde ontvangers komen, bij 
soll icitatie naar een ontvangkantoor binnen 
-! jaren na gemeld tijdstip , in aanmerking 
boYcn hunne mededingers die meer diensttijd 
als ontvanger tellen, doch op dat tijdstip een 
kantoor van lagere klasse beheerden. 

H et recht van voorkeur volgens dit arti kel, 
vervalt doot· verplaatsing. 

142. Voor de ambtenaren die v66r h et in 
werking treden van dit besluit tot surnumerair 
of tot ontvanger zijn aangesteld, alsmede voor 
de ambtenaren bedoeld bij artt. 136, 137 en 
138, is art. 21 niet van toepassing, doch wordt 
met diensttijd als ontvanger gelijkgesteld: 

a. de diensttijd als hoofdinspecteur, directeur, 
inspecteur, controleur van het kadaster, 

als hoofdcommies en commies ter directie, 
adjunct-inspecteur, adjunct-controleur van het 
kadaster, surnumerair , surnumerair van het 
kadaster, 

als hoofdverificateu r en verificateur; 
b. de diensttijd als referendaris , hoofdcom

m ies, commies en adjunct-commies bij het 
Departement van Financien ; 

c. de helft van den cliensttijd in andere 
ambten bij de administratie of het Departement 
van l?inancien , tot een maximum van 6 jaren. 

Voor de ambtenaren die na 30 April 1882 

tot ad spirant-Yerificateur zijn aangestelcl, komt 
de diensttijd als v.oodanig, ten voile in aan
merking. 

Voor hen die na 31 December 1887 van 
kommies-....-erificateul', boekhouder of rijksklerk 
tot ontvanger zijn benoemd, bed raagt het hier
voren onder c becloelde maximum 2 jaren. 

143. De bij het laatste lid rnn het vorige 
artikel bedoelde ontvangers komen niet voor 
kantoren der lste of :Zele klasse in aanmerking. 

144. Zoolang een ontvanget· het kantoor 
beheert dat hem bij het in werking treden 
van dit besluit is opgedragen, blijft art. 18 te 
zijnen aanzien buiten toepassing en behoudt 
hij de bezoldiging welkP op gemeld tijdsti p 
aan het kantoor verbonden is . 

145. De ontvangers det· directe belastingen 
die bij het in werking treclen ,an dit besluit 
een aandeel genieten in de door de belasting
schuldigen betaalcle kosten van , aarschuwing 
en aanmaning, blijven zoolang zij niet ver
plaatst worden, in het genot daarvan. H etgeen 
hun nit dezen hoofde toekomt, wordt a.fge
trokken van de volgens het eerste I id van 
art. 55 aan het Rijk te ve rantwoorden opbrengst 
dier kosten. 

146. Klet·ken aan eene directie die binnen 
4 jaren na het in werking treclen van dit be
sluit, hebben voldaan aan een examen dat op 
hun verzoek, volgens door den ::\finister vast 
te stellen regelen, wordt afgenomen, zijn nevens 
de in het eerste lid van art. 27 vermelde 
ambtenaren, tot commies ter clirectie benoerri
baar. 

147 . Voor de ambtenat·en die bij het i,1 
werking treden van clit besluit met de tijdelijke 
waarneming van het ambt van adjunct-inspec
teur zijn belast, gaat de termijn binnen welken 
zij zich tot het afleggen van het bij art. 33 
bedoelde examen moeten aanmelden, met dat 
tijdstip in . 

148. D e artt. 35 tot en met 39 zijn niet 
van toepassing op hen die bij het in werking 
treden van clit besluit het eerste examen voor 
surnumerair met goed gevolg hebben afgelegcl, 
onverschillig of zij al clan niet reeds tot sur
m1merair zijn benoemd. 

Voor die surn umerai rs en adspiranten gelden 
de regelen vastgesteld bij artt. :2, 3, 5 tot en 
met 10 en 11, eerste en tweecle lid, van het 
Koninklijk besluit van 23 April 1887, n°. 35. 

149. Van de bij het in werking treden van 
dit besluit in dienst zijnde rijksklerken worclen 
die der 3de, 4de en 5de categorie ingedeeld 
in de 3de klasse, die der 2de categorie in de 
2de klasse , die cler lste categorie in de l ste 
klasse . 
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D e rijksklerken der 3de klasse die v66r ge
meld tijd tip tot de 3de categorie bebben be
hoord, genieten na een diensttijd als rijksklerk 
van 16 jaren, eene toelage van f 80 's jaars. 
De rijksklerken der 2de klasse die v66r dat 
t ijdstip tot de 2de categorie hebben beboord, 
genieten na gel ijken diensttijd, eene toelage 
van f 40 's jaars. 

150. D e rijksklerken der 3de klasse die zich 
niet met gunstigen uitslag bebben onderworpen 
aan bet onderzoek voorgescbreven bij art. 5 
van Ons besluit van 22 Juli 1899, n°. 60, 
worden niet tot de 2de klasse bevorderd clan 
na te b ebben voldaan aan het examen bedoeld 
bij art. 40 van <lit besluit. 

151 . De nog in dienst zijnde boekbouders 
worden, met de1:i pe rsoonlijken titel van boek
houder, onder de rijksklerken opgenomen. 
Die der 3de en 4de categorie worden ingedeeld 
in de 2de klasse, de overigen in de lste klasse. 

Hun d iensttijd als boekbooder wordt gelijk
gesteld met dien ttijd als rijksklerk. 

152. Zoolang een deurwaarder de betrekking 
vervult welke hem bij het in werking treden 
van dit besluit i opgedrageo, blijft art. 53 te 
zijnen aanzien buiten toepassing en geniet bij 
eene bezoldiging die door den }[ioister wordt 
vastgesteld. 

D eze b!)zoldiging bedraagt over een jaar oiet 
minder dan de deurwaarder in die betrekking, 
naar den maatstaf van 1903, heeft genoten aan : 

1°. vast traktement; 
2°. kosten die volgens het eerste lid van art. 55 

voortaan aao bet Rijk worden veraotwoord ; 
3°. door bet Rijk betaalde salarissen voor 

werkzaa1nheden betreffende de invordering der 
directe belastingen, en ,7 ergoed ingen voor on
inbare posten; 

4°. toelagen krachtens de K oninklijke be
sluiten van 21 F ebruat·i 1895, n°. 35, en 
8 Juli 1899, n°. 52. 

153. Voor de deurwaarders die binnen eene 
maand na bet in werking treden van dit 
besluit 1nm Yerlangen daartoe aan den Mi
nister te kennen geven, blijft zoolang zij niet 
verplaatst worden, de thans gel den de wijze 
van belooning gehandbaafd. 

D e uitvoering dezer bepaling worclt, zoo 
noodig, door den Minister geregeld. 

154. De bij bet in werking treden van dit 
besluit in dienst zijnde assistent-deurwaarders 
blijven in functie en behouclen de bezoldiging 
welke zij op dat tijdstip gen ieten. 

Zij zijn op den voet van art. 50 tot deur
waarder benoembaar. 

D iensttijd als assistent-denrwaarder wordt 
gelijkgesteld met diensttijd als deurwaarder. 

Art. 127c is op de as istent-deu rwaarders 
toepasselijk. 

155. V oor de bij het in werking treden van 
dit besluit in dienst zijnde verificateurs, al s
mede voor hen die kracbten art. 157 daartoe 
zijn benoemd, wordt indien zij !anger dan 
12 jaren als kommies-verificateur h ebben ge
diend, het meerdere tot een maximum van 
4 jaren, met diensttijd als verificateur gelijk
gesteld. 

156. Gedurende de eerste 2 jaren na bet in 
werking t reden van dit besluit worden, llOO 

noodig, nog aclspirant-verificateur benoemd 
volgens de regelen vastgestelcl bij art. 2 van 
b et K oninklijk besluit van 24 Maart 1882, n°. 11. 

157. De konuniezen-verificateurs die v66r 
bet in werking t reden van d.it besluit tot 
kommies zijn aangestelcl of aan bet examen 
voor kommies bebben voldaan , zijn bij ge
bleken gescbiktbeid en bekwaamheid voor 
verificateu1·, met afwijking van art. 59b, zonder 
examen daartoe benoembaar. 

Voor de toepassing van het eerste lid van 
art. 61, wordt hun diensttijd als kommies
verificateur met 8 jaren verminderd. 

158. De bij bet in werking treden van dit 
besluit in dienst z ijnde kommiezen-ontvangers 
blijven in functie. 

Hunne jaarlijksche bezoldiging bedraagt, 
f 870 voor kantoren der 2de categorie; 
f 1100 voor kantoren der l ste categorie. 
Aan de door hen beheerde kantoren wordt 

door den :Minister eene vaste jaarlijksche ver
goeding voor bureaukosten verbonden. 

Art. 127c is op hen toepasselijk. 
159. D e bij bet in werking treden van dit 

besluit in dienst zijnde kommiezen der 4de 
klasse worden, indien zij alsdan 4 jaren als 
zoodanig hebben gediend , in de nieuwe 2de, 
en anders in de nieuwe 3de klasse ingedeeld. 
Van de overige op gemeld tijdstip in dienst 
zijncle kommiezen , worden die der 3de en 2de 
klasse , in de nieu we 2de klasse, die cler l ste 
klasse in de nieuwe l ste klasse ingedeelcl. 

D e kom.miezen die v66r bet in werking treclen 
van dit besluit zijn aangesteld of aan het exa
men voor kommies hebben voldaan , kunnen 
zoncler bet bij art. 78 bedoelde onderzoek tot 
de 2de klasse worden bevorc1erc1. 

160. Van de bij bet in werking treclen van 
dit besluit in dienst zijnde kommiezen te water, 
worden d ie der 2de, 3de en 4de klasse in de 
nieuwe 2cl e klass~, die der l ste klasse in de 
n ieuwe l ste klasse ingedeeld. 

161. De ambtenaren die bij bet in werking 
treden van dit besluit eene standplaatstoelage 
genieten welke naar de krachtens art. 86 vast 
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te stellen regelen, hetzij niet , hetzij tot een 
lager bed rag zou word en toegekend , blijven 
zoolang zij niet van stand plaats veranderen , 
in bet genot dier toelage of hoogere toelage. 

D e ambtenaren die op dat tijdstip Yoor be
paalde werkzaamheden eene vaste toelage ge• 
nieten die voortaan niet wordt toegekend , 
blijven zoolang zij die werkzaamheden ver
ricbten , in het genot der toelage. 

162. Zoolang de bezoldiging van een amb
tenaar lager is da11 zij bij het in werking 
treden van dit besluit was , geniet hij eene 
persoonlijke toelage gelijk aa11 b et verschil , 
voor zoover dit n iet reeds wordt opgewogen 
door nieuwe vaste toelagen of door Yerscbil 
in vaste toelagen. 

163. Wie b et exarnen voor eenig ambt 
volgens thans bestaande voorschriften met goed 
gevolg b eeft afgelegd , doch niet beuoemd is, 
wordt gerekend te hebben voldaau aan bet 
daarmede overeenkomeude examen volgens dit 
beslui t . 

164. Gedurende de eer te 4 jaren na het 
in werking treden van dit beslui t kun l)en, 
m et afwijking van art. J3 , 41 of 69, tot het 
aldaar bedoelde examen candidaten worden 
toegelaten die bij den aanvang van bet jaar 
den , ollen ouderdom van 40, 30 of 40 jaren 
overscbreden bebben. 

165. Gedurende de eerste 4 jaren na bet 
in werk ing treden van d it besluit kunnen , 
met afwijking van ar t . 81, tot kommies t e 
water worden benoemd personeu die den 
vollen ouderdom van 23 jaren , doch nog 
niet di en van 30 jaren hebben over chreden. 

166. D e bepaling van art. 127b blijft in 
1904 en 1905 buiten toepassing. Ontslag 
wordt verleend : 

met bet einde van 1904 aan de ambtenaren 
geboren in 1834 of v roeger; 

met h et einde van 1905 aan de ambtenaren 
geboren in 1835, 1836 of 1837 ; 

met b et · einde van 1906 aan de ambtenaren
geboren in 1838, 1 39 of 1840, onverminderd 
d e in dat jaar b eginnende toep ass ing va n 
art. 127b. 

167. Met den Minister wordt in dit besluit 
bedoeld Onze :Minister van F inancien. 

"\V'aar zonder nadere aanduiding wordt ge
sproken van ambtenaren en ambten , worden 
uitsluitend bedoeld de am btenaren en ambten 
bij de administratie der directe belastingen, 
invoerrecbten en accijnzen. 

168. Dit besluit treedt in werking op 
1 April 1904. 

Op dat tijd tip Yerrnllen de in v roegere 
beslu iten voorkomende bepalingen betreffende 

onderwerpen die bij dit besluit worden ge
regeld. 

D e artt. la en b, 2, 4b en 5 van bet Konink
lijk besluit van 21 Juli 1884, n°. 32, blijven 
vai~ kracbt , oor de ambtenaren van den waar
borg en de bela t ing der gouclen en zilveren 
werken. 

Onze Minister van Financien is belust met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de A lgemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 30sten Maart 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Mi11ister van Financien, 
'(get. ) H ARTE VAN T ECKLENBURG. 

30 Ma.art 1904, n°. 86. RES0LUTIE van den 
Minister van F inancien , bondende rang
schikk;ing van de deurwaardersdistricten. 

De :Minister van Financien , 
Gelet op art. 52 van b et K oninklijk beslui t 

van 30 Maart 1904, n° . 19 ; 
H eeft goedgevonden en verstaan : 

l ". De rangscbikking in 3 klas en van de 
distri cten, waarin de deurwaarclers der directe 
belastingen werkzaam zijn , te bepalen als volgt : 

Eersle kla.sse. 

Am sterdam. 's-Gravenbage. Rotterdam. 

'l.'weetle kl asse. 

Apeldoorn. Arnbem . Breda. Delft. De
venter. D ord recbt. Groningen. Haarlem. 
Baar!em b. g. H elder. 's-Hertogenboscb. Hil
versum. L eenwarden . L eiden. Maastricbt. 
Nijmegen. Scheveningen. Scbieclam. Tilburg. 
U trecht. Zwolle. 

Derde klasse. 

Alkmaar. Alpben. Amersfoort. Assen. 
Beverwijk. Bodegraven. .Bussum. Dockum. 
Eindhoven. E nkhuizen. Elst. Goes. Gorin
chem . Gouda. G ulpen. Harlingen. Harderwijk. 
H oorn. Kampen. Katwijk. Maassluis. Middel
burg. Middelbarnis. Oss. Purmerend. Roer
mond. Roosendaal . Sittard. Sneek . tadskanaal. 
Ter N euzen. V eendam. Venlo. Voorburg. 
Waalwijk. W atergraafsmeer. v\Tinschoten . 
W insum. Zaandam . Zaltbommel. Zeist. Zut
pben. Zwijndrecht. 

V oor gelijkluidend uittrnksel , 
De Secretaris-0-eneraal , (get .) S. VAN 01'1"1'Jms. 

30 Maart 1904, n°. 87. RESOLU'l'IE van den 
Minister van Financien, houdende regal ing 
der toelagen van de rijksklerken , verifica
teurs, adsp irant-verificateurs, ko=iezen-
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verificateurs, hoofdkommiezen, kommie
zen en ko=iezen te water der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

De Minister van Financien , 
Gelet op de artikelen 86, 92 en 93 van het 

Koninklijk besluit van 30 Maart 1904, n°. 19 ; 
Heeft goedgevonden en verstaau, vast te 

stellen de navolgende bepalingen : 
1°. Op de standplaatsen vermeld op den 

hierbij gevoegden staat, wordt aan de rijks
klerken, verificateurs, adspirant-verificateurs , 
kommiezen-verificateurs, hoofdkommiezen , 
kommiezeu eu kommiezen te water der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen, boven 
hunne bezoldiging eene jaarlijksch e toelage 
toegekend, ten bedrage als op dien staat is 
aangegeven : 

onder letter A voor de verificateurs ; 
onder letter B voor de rijksklerken l ste en 

2de klasse, adspirant-verificateurs, kommiezeu
verificateurs , hoofdko=iezen , kommiezeu 
lste en 2de klasse en kommiezen te water 
lste klasse ; 

en onder letter C voor de rijksklerken 3de 
klasse, kommiezen 3de kla~se en kommiezen 
te water 2de ldasse. 

2°. Behalve de toelage volgens h et vorig lid , 
wordt verleend : 

a. aan de verificateurs belast met de functie 
van sectiechef voor den actieven dienst der 
visitatien eene toelage van ten hoogste f 300.
's jaars ; 

b. aau de kommiezen-verificateurs en hoofd
kommiezen, belast met de functie van sectie· 
chef voor den velddienst, eene toelage van 
f 30.- 's jaars ; 

c. aau de adspirant-verificateurs, kommiezen
verificateurs, hoofdkommiezen, kommiezen en 
ko=iezen te water, belast met de functie 
van dienstgeleider , eene toelage ten be
drage van: 

f 12.- op posten van m inder dan 4 man; 
f 48.- op posten van 4 man tot en met 

8 man; 
f 60.- op posten van boven 8 man; 
d. aan de ko=iezen en ko=iezen tewater, 

die als schipper of schipper-dienstgeleider op 
eene der vaartuigen van de ambulante re
eherche te wate,· zijn geplaatst, eene toelage 
van ten hoogste f 180.- 's jaars; 

e. aan de kommiezen, gedurende het eerste 
jaar van hunnen dienst, voor aansch affing van 
eene velduitrusting eene toelage van f 80.
's jaars ; 

f. aan de ko=iezen te water, die aan den 
wal zijn geplaatst of die, op een recherche
vaartuig geplaatst zijnde, een wettig gezin 

bcbben, eene toelage ten bed rage van f 60.
's jaars ; 

g. aan de verificateurs, kommiezen-verifica
teurs en kommiezen, werkzaam bij het Labora
torium van het Departement van Financien 
te Amsterdam, eene toelage ten bedrage van 
f 180.- 's jaars. 

3°. Voorts kan aan kommie:<en die op 
klaringsvaartuigen met den klaringsdienst zijn 
belast , eene toelage worden toegekend tot een 
bedrag van ten hoogste f 120.- 's jaars. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretar·is-Generaal, (get. ) S. VAN Cr•t"l'ERS. 

TOELAGEN wegens duurte van stanclplaats. 

A f 300. B f 240. C f 180. 
Amsterdam. Rotterdam. 

A f 225. B f 180. C f 135. 
's-Gravenhage. Haarlem. 

A f 150. B f 120. C f 90. 
Arnhem. Groningen. Hellevoetsluis. Hil

versum. Leeuwarden . Scbeveningen. Sloter
dijk. Utrecht. Zwolle. 

A f 112.50. Bf 90. C f 67.50. 
Alkmaar. Amersfoort. Apeldoorn. Baarn. 

Delft. Dordrecht. Gorinchem. Gouda. Hoek 
van Holland. (") IJmuiden. (") Schiedam. 
Vlissingen. Zaandam. Zeist. 

A f 75. B f 60. C f 45. 
Almelo. Assen. Beverwijk. Bolsward. Breda. 

Buiksloot. Deventer. Edam. Enschede. Har
lingen. Heerenveen. Helder. 's-Hertogen
bosch. Hillegersberg. Hoorn. Leiden. Lisse. 
Lobith . (") Maassluis. Maastricht. Meppel. 
Middelburg. Nijmegen. Oyder-Amstel. Pur
merend. Schoonhoven. Sneek. Uitgeest. 
Veenendaal. Venlo. Vlaardingen. W eesp. 
Zutphen. 

Af45. Bf36. Cf27. 

Alphen (Z.-H.) Barneveld. Bergen-op-Zoom. 
Elerick. Culenborg. Dieren. Dockum . Does
burg. Doetinchem. Driebergen. Eindhoven. 
Enkhuizen. Franeker. Goes. Hansweert. (*) 
Harderwijk. H engelo (0 ). Hoogeveen. IJssel
monde. IJsselstein. Kampen. L eerdam. 
Lochem . Loenen. Maarssen. Muiden. Naald
wijk. Naarden. Nieuwesluis . Nijkerk. Noord
wijk a/z. Oldenzaal. Oudenbosch. Oudewater. 
Overschie. Rhenen. Rijnsbnrg. Roermond. 
Roosenclaal (N .-B.) Sliedrecbt. Ter N euzen. 

. Tie!. Tilburg. Vaals. V eendam. Velp. Vier
verlaten . Voorburg. Vreeswijk. Waalwijk. 
Wageningen. Winterswijk. Woerden. Wor-

(*) Voor ambtenaren zonder Rijkswoning. 
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merveer. Zaltbommel. Z venbergen. Zwijn• 
drecbt. 

Beboort bij resolutie cld. 30 Maart 1904, n°. 87. 
1\1ij bekencl , 

De ec1·etaris-Generaal, (J;et. ) S. VAJS" ITTERS. 

31 Maa,·t 1904. BERLUIT, hondende aanwijzing 
van de inspectien en rangschikking van 
de ontvangkantorlm der d irecte belastin• 
gen , in voerrechten en accijnzen enz. 

WIJ WILHEL MINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen finister van 
Financien van 30 Maart 1904. n°. 84, afdeeling 
P ersoneel ; 

Gelet op de artt. 7, 17 , 18, vierde lid , en 24 
van On beslnit van 30 1\Iaart 1904 , n°. 19 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. D e volgende inspectien der directe b&· 

lastingen , invoerrecbten en accijnzen aan te 
wijzen als de inspectien waaraan voor den met 
b et beheer belasten inspecteur, de verhooging 
van bezolcl iging is verbonden , bepaald bij 
art. 7 van On voormeld besluit : 

Amsterdam , directe belastingen, 1• kantoor. 
2• 
3• 
4• 
5• 
6• 
7• 
8• 

invoerrecbten en accijnzen. 
Arnbem. 
D elft . 
's-Gravenhage , 1 • afdeeling. 

2• 
3• 

Groningen, 1• 
Haarlem. 
's-Hertogenboscb . 
L eiden. 
1\faastricbt. 
N ijmegen . 
Roosendual. 
Rotterdam, directe bela tingen, 1• afdeeling. 

2• 

chiedam. 
trecht. 

3• 
invoerrechten en accijnzen. 

2°. Overeenkomstig artt. 17 en 1 , vierde 
lid , van Ons voormeld besluit , de ontvang• 
kantoren der directe bela tingen , invoerrecbten 
en accijnzen te rangscbikken en de bezoldiging 
der ontvangers van de kantoren der 1• klasse 
te bepalen , zooals op den aan dit bes luit ge• 
becbten staat A wordt aangewezen. 

3". De kantoren genocmd in den aan d it be• 
sluit gehechten staat B aan te wijzen als de 
kleine grenskantoren der invoerrecbten bestemd 
om , volgens art. 24 van Ons voormelcl be• 
sluit , tijclelijk te worclen waargenomen door 
ambtenaren die ni t tot ontvanger benoem· 
baar zijn. 

Onze M inister van Financien is belast met 
de uitvoe ring van clit besluit , waarvan af
scbrift zal worden gezonclen aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage , den 31sten [aart 190-1. 
(get.) WILHEL M I r A. 

De ll[inister -i:an Financilin, 
(.qef.) HARTE V AlS" TJ.; CKL:EXIIURO. 

STAAT A. 

LIJ 'T i ·an de kantoren de,· directe belas• 
tinge1i, invoe>Techten en accijnzen , met 
aanwijzing der klasse en, vo01· zooveel de 
kantoren de,· lste klasse betreft, met aan• 
wijzing van de bezoldigin_q des ontvange,·s. 

De lste klasse. 
Jaarljjksche 
hezoldigi ng. 

Amsterdam (directe belast. , 1• kantoor). f 4600 
Amsterdam ( 2• ) ., 4600 
Amsterdam ( 3• ) ., 4600 
Amsterdam ( 4• ) ., 4-00 
Amsterdam ( 6• ) ., 4600 
Amsterdam ( 6• ) ,, 4600 
Amsterdam ( 7• ) ., 4600 
Amsterdam ( 8• ) ., 4600 
Am terdam (inYoe rrechten en accijns 

op suiker) . ,, 6000 
Amsterdam (accijns op wijn , gedistil-

leerd, zout, bier en azijn) ., 6000 
Arnhem (directe belastingen) . ,, 4600 
Arnbem (invoerrechten en accijnzen) (*) ., 4600 
Breda. ,, 4000 
Delft (invoerrecbten en accijnzen) ., 4600 
DeYenter ,, 4000 
Dordrecbt (directe bela tingen) . ., 4200 
D ordrech t (invoerrecbten en accijnzen) . ., 4200 
Enschede . ., 4000 
's-Gravenhage (directe belast. , 1• afd.) ., 4600 
's-Gravenhage ( 2• ,, ) 4600 
's-Gravenhage ( 3• ,. ) ., 4600 
's-Gravenhage (im~oerr. en accijnzen) (") ., 4600 
Gron ingen (directe belastingen) . 4600 
G ron ingen (invoerr. en accijnzen) ("') ,, 4600 
Haarlem (directe bela t ingen) . . ,, 4200 
Haarlem (invoerrecbten en accijnzen). ,, 4200 

(") Tevens voor de ontvangst der belas ting 
op de gouden en zi lveren werken. 
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Helder 
's-Hertogenbosch (*) 
Hilversum. 

f 4000 
., 4200 
., 4000 

Leiden (directe belastingen) . ., 4200 
,, 4500 Leiden (inYoerrechten en accijnzen) 

Maastricht (invoen·. en accijnzen) (") 
ijmegen (invoerrechten en accijm:en). 

Oldenzaal . 
R oosendaal (invoerrechten en accijns op 

,, 4200 
,, 4000 
,, 4000 

su iker) h . 4000 
Rotterdam (directe belast., 1• afd.). 4500 
Rotterdam ( 2• ,, ). ., 4500 
Rotterdam ( 3• ,, ). ,, 4500 
Rotterdam ( 4• ., ). ., 4000 
Rotterdam (invoerrechten en accijnzen) ., 6000 
Rotterdam (accijnzen) (*) ., 5000 
Rotterdam (entrepot) . ,, 4000 
ScheYeningen . ,, 4000 
Schiedam (in,Toerrecbten en accijnzen). ,, 5000 
Tilburg . . ,, 4000 
Utrecht (directe belastingen) . ., 4500 
Utrecht (invoel'l'echten en accijnzen) (*) ,, 4500 
Venlo - Station ,, 4000 
Vlaardingen . ,, 4000 
Zutphen . . ,, 4000 
Zwolle (invoerl'echten en accijm1en). ,, 4200 

De 2de klasse. 

Alkmaar. ('") Almelo. Amersfoort. Amster· 
dam (accijns geslacbt). Apeldoorn. Assen. Baarn. 
Bergen op Zoom. Beverwijk. Bolsward. Breda 
(buitengemeenten). Bussum. Delft (directe be
lastingen). Dockum. Eindhoveµ. Goes. Gorin• 
chem. Gouda. Haarlem (bnitengemeenten). 
Harlingen. Hee l'enveen. Helmond. Hengelo 
(Overijssel). Hoogezand . R oom . Kampen. 
Leeuwarden (directe belastingen). Leeuwarden 
(invoerrecbten en accijnzen) (*). Maastricbt 
(directe belastingen). Meppel. Middelburg. 

ijmegen (directe belastingen). Nijmegen 
(buitengemeenten). Purmerend. Roermond. 
Roosendaal (d irecte belastingen en accijnzen). 
Rotterdam (Oud-Delfshaven, accijnzen). Schie· 
dam (directe belastingen). Sneek. Tel' Neuzen. 
Veendam. Venlo. Vlissingen (directe belas
tingen en accijnzen). Winschoten. Winterswijk. 
Woerden. Zaandam. Zeist. Zevenaar. Zierikzee. 
Zwolle (dil'ecte belastingen). Zwijndrecht. 

De 3de klasse. 

Alblasse!'dam. Alkmaar (buitengemeenten). 
Alphen. Appingedam. Axel. Baarlo. Beek 
(Limbm·g). Bel'gum. Blokker. Borculo. Boskoop. 
Boxmeer. Brielle. Coevorden. Culenborg. Cuijk. 

(*) Tevens voor de ontvangst der belasting 
op de gouden en zilveren werken. 

Delfzijl. Delft (buitengemeenten). Diel'en. 
Doesburg. Doetinchem. Dongen. Dragten . 
Driebergen. Echt. Ede. Eindboven (buiten
gemeenten). E lst. Emmen. Enkhuizen. Epe. 
Etten en Leur. Eijsden - Station. Franeker. 
Geertl'uiden berg. Geldermalsen. Gernert. Goor. 
Gorredijk. Gouda (buitengemeenten). 's-Graven
zande. Gl'oenlo. Groesbeek. Groningen (buiten
gemeenten). Grootegast. Grouw. Gulpen. Haar
lemmermeer. Hansweert. Harderwijk. Har
melen. Heerlen. Heinkenszand. Rellevoetsluis. 
Hengelo (Gelderland). 's-Hertogenboscb (buiten
gemeenten). Heusden. Hillegersberg. Honte
nisse. H oogeveen. Huissen. Hulst. J oure. Kaats
heuvel. Katwijk. Kerkl'ade. Kesteren. K ollum. 
L eens. L eerdam. L eeuwarden (buitenge· 
meenten). Leiden (buitengemeenten). L ek
kerkerk. Lisse. L obith . Locbem. L oenen. 
Loosduinen. L oppersum. Maurssen. J\faas
sluis. Medemblik. Meerssen. Menaldum. 
Middelburg (buitengemeenten). Middelharni s. 
Muiden. Nieuw-Buinen. Nieuwe-Niedol'p. 
Nieuwescbans - Station. Noordwijk. Nijkerk. 
St. Oedenrode. Oisterwijk. Onderdendam. 
Oosterbout. Oss. Oud-Beijerland. Oudenbosch. 
Oude-P ekela. Ouder-Amstel. Raalte. Renkum. 
Roermond (buitengemeenten). Rij ssen. Sappe• 
meer. Sas van Gent. chagen. Schoonhoven. ("') 
Simpelveld. Sittard. Sliedrecht. Slochteren. 
Stadskanaal. Steenbergen. Steenwijk. Strijen. 
Terborg. Tie!. Tie! (buitengemeenten). T wello. 
Uitbuizen. Vaals. Valkenberg. Valkenswaard. 
Veenendaal. Vegchel. Velp. Vlissingen (invoer
recbten en accijnzen). V oorburg. Waalwijk. 
Wageningen. W eert. W eesp. Win schoten 
(buitengemeenten). Winsum. ,~roJvega. v\Tor
me1·meer. Wijck - Station. Wijhe. IJssel
moude. IJsselste in . IJzendijke. Zaltbommel. 
Zevenbergen. Zuiclhorn . Zutphen (buitenge
meenten). 

De 4de ldasse. 

Aalten. Aardenburg. Akkrum. Alkemado. 
A.merongen. Amstenracle. Anjum. St. Anna
P aroch ie. Anna Paulowna. Asten. Avel'eest. 
Baard. Baarle-Nassau. Balle Barneveld . Beek 
(gemeonte Uhbergen). Beilen . Bergeijk. Berli· 
cum. Blade!. Blokzijl. Blijham. Bodegrnven. 
Boxtel. Breskens. Breukelen . J3rou"rershRYOn. 
Budel - Station . Buiksloot . Buitenpost . Co
lijnsplaat. Dalfsen. Diever. D iuxperlo. Dom
burg. Druten. Duiven. Dussen . Edam. Elburg. 
Gendringen. Gennep. Gieten. Goederoede. 
Gorinchem (buitengemeenten). Gramsbel'gen. 

("') Tevens YOOr de ontvangst de!' bela ting 
op de gouden en zilveren werken. 
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Gra,·e. 's·Gravenpolder. Haaksbergen. Har• 
denberg. Hasselt. Hattem. Redel. 's-Heeren• 
berg. Heilo. Heijthuizen. Hilrnrenbeek. Horst. 
Ittervoort. K erkrnde - Station. L eek. L eende. 
Lemmer. Lith. St. Maarten dijk. Maastricbt 
(buitengemeenten). Makkinga. Makkum. Mar· 
·rum. Meppel (buitengemeenten). Millingen. 
Monnikendarn. 1Iontfoort. Mijdrecht. Nieuwer· 
kerk. Nieuwesluis. Nieuwkoop. Nieuwpoort. 
Noordwelle. Oirscbot. Ommen. Oostburg. 
Ootmarsum. Ossendrecht. Oude-Tonge. Oude· 
water. Oversch je. Peize. t. Pieter. Ravenstein. 
Rijp . Schermerhorn. Sexbiernm. Sloten. Sluis. 
Spanbroek. Stavoren. Tegelen. Ter Apel. Ter· 
naard. Terschelling. Texel. Tholen. Tubbergen. 
Uitgeest. Veere. Venraij. Vianen. V1odrop -
Station . Vreeswijk. Waardenburg. Wamel. 
W ell. W ernhout. vYillemstad. W ommels. 
Workum. Woudrichem. "\Yijchen. Wijk bij 
Duurstede. IJmuiden . Zuidlaren. Zwaluwe. 
Zwartsluis. Zweelo. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 31 Maart 
1904, n°. 80. 

)[ij bekend , 
De Minister van .F'inancien , 

(get. ) HARTE VAN TECKLENBURG. 

STAA'l' B. 

LIJST van de kleine grenskantoren de-r 
invoerrechten, beste11ul oni tijdelijk te worden 
waargenom.en door ambtenaren die niet 
tot ontvange,· benoenibaar zijn. 

Arcen. Augustinus. Babberik. Bath. Belling· 
wolde. Berg (gemeente Urmond). Bergeijksche 
barriere. Bleijerheide. Bocholtz. Bourtange. 
Broekheurne. Broeksittard. Budel, Caberg. 
Clinge. Dcnekamp. Echterbosch. Eede. Eijsden• 
Land. Glane. Glanerbrugge. Goirle (grens). 
Hazcldonk. Hekkens. H eurne. Holterhoek, 
Hoogcruts. Huppe!. Kappellebrug. Kanter. 
Kculsche barriere. Koewacht. Kotten. St. Kruis. 
Laagschepaal. Locht. Mander. N eder-Canne. 
Netterden. !Nieuwescbans (land). ieuw• 
Scboonebeek. Nispen. Oldenkotte. Ossenwaard. 
Oud-Vroenhoven. Overslag. Philippine. de 
Poppe. Posterholt. Putte. Reuse!. Roodesluis. 
Roosteren. Stadbroek. Stmnproy. Schinveld . 
Strijbeek. walmen. Tegelen (grens). Termun• 
terzijl. Veenebrugge. Veldzigt. Vlodrop (Ro· 
thenbach). Waubach. Wezelsche barriere. 
:Wolfhaag. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 31 Maart 
190-1, n°. 80. 

)fij bekend, 
De Minister van .F'inancien , 

(get. ) HARTE VAN TECKLENBURG. 

8 Ap,·il 190-1. ARRE T van den Hoogen Raad 
der Ned., waarbij is verstaan dat de vraag, 
of de aanspraak, den oevereigenaar door 
art. 651 B. W. verleend, zal zijn bestendigd 
of verbeurd, wordt beslist door de keus om· 
trent de bekostiging, waarvoor hij inge• 
volge art. 9 der publicatie van 24 Februari 
1806 door de aanzegging d r voorgenomen 
werken wordt gesteld ; dat zijne aanspraak 
dus niet afbangt van bet bij die aanzeg• 
ging mededeelen der verwachtingen, "elke 
de Staat aan de voorgenomen ,rnrken 
knoopt. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende, dat door bet beklaagde (door 

bet gerecht hof tc Arnhem den 14 Juli 1903 
gewezen) arrest en hetgeen daarin is o,erge• 
nomen uit de uit praken, in eersten aanleg 
door de arrondissements-rechtbank te Zwolle 
gegeven, feitelijk vaststaat dat de eischer in 
cassatie als rechtsopvolger der firma W uBDEN
HORST en VAN ROYF.N, is eigenaar ,an zekere 
onder Hattem gelegen hooilanden die in 1863 
waren oeverland van de rivier de I.Jssel ; dat 
de Staat als burgerrecbtelijk eigenaar van die 
rivier tegen hem heeft ingesteld eene rnrde· 
ring tot afpalen van voormelde eigendommen 
des eischers met de aanwassen welke zich 
van 1 63 a£ aan voorzegd hooiland hcbben 
gevormd en nog teeds vormen: zulks op 
grond dat hij inge,-olge bet bepaalde bij arti
kel 9 der publicatie van Hun Hoog Mogendc, 
vertegenwoordigende bet Bataafsche Gemeene• 
best van 24 F ebnmri 1806 eigenaar van die 
aanwassen is, omdat in 1863 de Staat noodig 
had geoordeeld om tegen dat booiland drie 
kribben in den IJssel aan to leggen en de 
kosten van dien aanleg had gedragen, nadat 
de toenmalige eigenaar na aanzegging van de7,e 
werken verklaard had die kosten niet voor 
zijne rekening te willen nemen; dat deze 
eisch, na een door de rechtbank bij interlo• 
cutoir bevolen onderzoek van deskundigen, bij 
haar eindvonnis is H.fgffwezen: dat echter, op 
bet hooger beroep van dit eindvonnis door 
den taat en bet in ·identeel beroep des eischers 
in cassatic van voorzegd interlocutoir , deze 
beslis ing bij het beklaagde arrest is vernietigd 
en de vordering tot afpaling is toegewezen 
met aanbouding der zaak ten aanzien van de 
gerechtelijke vaststelling der grenslijn tusschen 
de ver· cbillende eigendommen , waartoe is ge• 
last opsporing en aanwijzing dier lijn door 
deskundigen; 

0. , c1at tegen deze beslissing de voorziening 
in cassatie is gericht en daartoe als eerste 
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ruiddel is Yoorgesteld: Schending en verkeerde 
toepassing van art. 9 der voormelde publicatie 
en art. 651 B. W. , omdat, boewel foitelijk 
vaststaat dat den eigenaar alleen is aangczegd 
dat met den aanleg der kribben werd beoogd 
de bevordering van de goede gesteldheid der 
rivier, niet dat men daartoe aanwas wilde be
vorderen of inscbarende oevers wild e secu
reereu, bet Hof niettem in aan de op de aan 
zegging gevolgde weigering bet verlies van 
latere ·aanwinnjng beeft verbonden geacht ; 

0. , dat dit middel is gericht tegen 's Hofs 
ongegrondbevinding der vierde g rief,· door 
den eischer als incidenteel appellant tegen 
de interlocutie der recbtbank aangevoerd, 
waarbij blijkens b et arrest eveneens beweerd 
werd dat de weiger ing van eiscbers rechts
voorgangster om de kribben aan te leggen of 
te bekostigen niet tengevolge kon hebben ver
lies van haar recbt op den aanwas, omdat de 
aanzegging niet vermelde wat naar den io
boud van het cassatiemiddel daarin niet 
voorkwam ; 

0 ., dat bet H of , feitelijk aannemende wat 
in bet middel ges teld w0t·dt als in die 
aam1egging wel en niet voorkomende, de ver
werpi ng dier grief motiveert door te overwegen 
dat, aange7,ien de taat volkomen en uit
sluitend bevoegd i om in de hem toebe
hoorende rivier den IJ ssel alle zoodanige 
werken te maken als bij noodig mocb t oor
deelen, de aanzegging van September 1863 
geene andere strekking en beteekenis kan 
hebben dan dat de Staat van den aanleg der 
kribben, waartoe bij ge recbtigd was zonder 
d en oevereigenaar er in te kennen, verwacbt 
aanwa , en, ten einde dat gevolg van zijne 
werken te kunnen genieten, den oevereigenaar 
de keuze laat om dat genot voor zicb te be
houden mits dan ook de werken bekostigend, 
zijnde dit het eenige geval waarin de Staat 
den oevereigenaa1; de gelegenbeid moet geven 
om zelf de door den Staat noodig geoordeelde 
werken uit te voeren ; dat de onderteekening 
der verklat'ing door de oevereigenares clan ook 
ge n anderen zin kan hebben dan dat zij er
kent dat haar overeenkomst ig art. 9 der 
p ublicatie van 1806 de daarbij gegeveo keuze 
is gelaten en zij ve rkozen hee£t cl e werken 
niet zelf aan te leggen ; 

0 ., dat deze motieven voorzoover zij niet 
bevatten feitelijke in cassatie onaantastbare 
beslissingen maar recbtsbeschouwingen zijn in 
overeenstemming zoowel met bet rechtsbe
gin sel dat iedereen geacht wordt de wet te 
kennen, als met bet stelsel van· meergemeld 
art. 9 der publicatie; 

0. toch , dat die publicatie, in bet algemeen 
eene wet van waterstaatspolitie die buiten 
het burgerlijk recht omtrent deze aanwas aan 
oeverlanden omgaat, bij art. 9 ten aanzien van 
een bepaald geval voor de daarbij betrokken 
partijen eene bijzondere regeling ook omtrent 
burgel'lijke rechtsgevolgen inhoudt : t . w. bij 
aanleg van werken noodig voor de goede ge
steldheid der rivieren, wanneer daarvan voor 
de oeverlanden het bevorderen van aangroeiing 
of bet keeren , an inscharing wordt ve rwacht ; 

dat a rt. 9 alsdan wil dat de eigenaar van 
oeverland door middel van aanzegging, welke 
werken de Staat voornemens is aan te leggen 
worde gesteld voor de keus om die werken 
te bekos tigen, als wanneer hij overeenkomstig 
art. 651 B. W. de aangroeiingen aan zijn land 
genieten zal , terwijl de landaanwinning zal 
worden eigendom van den Staat, zoo de oever
eigenaar ve rkiest aanleg en hekostig ing aan 
dezen over te laten ; 

dat hieruit volgt dat (zooals ook het H of 
aaoneemt) de v raag, of de aanspraak hem als 
oevereigenaar door art. 651 B. vV. vcrl eend, 
zal zijn bestendigd of verbeurd , beslist wordt 
door de keus omtrent de bekostiging, waar
voor hij door de aanzegging der voorgenomen 
werken wordt gesteld, en zijne aanspraak n iet 
afhangt van het bij die aanzegging mededeelen 
der verwachtingen, welke de Staat aan de 
voorgenomen werken knoopt ; 

0 ., dat alzoo bet eerste cassatiem iddel is 
ongegrond ; 

0 . tea aanzien van het tweede cassatiemiddel , 
luidende : schending en verkeerde toepassing 
van hetzelfde art. 9 derzel.fde pu blicat ie, voorts 
van de artt. 577, 578, 646, 651 B. W ., omdat 
bet Hof door zijne beslissing dat art. 9 der 
publicatie van 24 Februari 1806 den eigenaar, 
in cas van weigering, zijn aanwasrecht absoluut 
doet verliezen, die wet, welke in dat geval 
den taat slecbts toekent de aanwinning die 
ten gevolge der Staatskrib is ontstaao, ten 
onreclite uitbreidt; - voorts omdat ook de 
verdei-e overwegingen van bet arrest de be
sliss iog niet kunnen goedmaken , vermits, waar 
bet Hof zelf allerminst aanneemt dat al de 
aangewassen grond een gevolg der kribhen is 
maar v oorbij z iet dat aaawas, die z icb begint 
te vormen en dus nog geen aanwas is in den zin 
der wet , zoo zij aan den Staat behoort, aan 
dezen toekomt niet als aanwas doch als bedding 
der riv ier, in een zelfde verboden uitbreidende 
interpretatie der publicatie vervalt, waar het 
uitmaakt, dat ook de niet tengevolge der 
kribben doch uit andere oorzaken ontstane of 
voltooide aanwas in dezen voor den oever-
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e igenaar ten bate van den taat is verloren 
gegaan ; 

dat clit middel gericht is tegen de besli sing, 
door bet Hof gegeven op het appel van den 
, taat tegen bet eindvonnis der rechtbank en 
de g ,·onclen, op welke het Hof clat vonnis ve r
n ietigcl heeft; 

clat deze uitspraak allereerst berust op '· Hofs 
oordcel dat de vordering des verweerders in 
ea atie zonder deskundig onclerzoek had bo
hooren te zijn toegewe7.en, omdat naar ' Hof 
inzien de oevereigenares in 1 63 door bet uit
brengen harer kens omtrent den kribaanleg 
af tand van baar recht op aan wa had gedaan 
en de eigendom daar\"an is overgegaan op cl n 

taat - oven\"eging waartegen de aanhef 
van bet middel is gericht - waarna voor 
hot bijzondere bier aanwezige geval wordt 
overwogen dat die toewijzing in elk geval had 
moeten ge chieden na het bericht der door 
de rechtbank benoemde deskundigen , zulks 
naar aanleiding o. a. van de volgende uiteraard 
feitelijke besliss ingen: dat de drie in 1863 
aangclegde kribben aanwa tengevolge hebben 
gehad en dit door den eisch r zelven daad
werkelijk is erkend door in te roepen ver
jaring op grond van bet beweren dat reed 
v66r 1865 er zicb aanwas gevormd bad ; dat 
eerst in 1 7 nndere oorzaken \"an aanwas zijn 
geboren en deze te zamen met de kribben 
verderen aanwa behben doen ontstaan ; dat 
de vercl ere overwegingen van het H of omtr nt 
h ct noodzakelijke der toewijzing na het des
kund ig onderzoek bierop nederkomen dat -
nu vaststaat dat in de 16 jar n tusschen 1 63 
en 1 78 cene aangroeiing als omsd1re,' en in 
a ,'t . 661 B. W . beeft plaats gebacl aan eiscbcrs 
oeverlancl Jang den IJ ssel tengevolge der 
werken, welke zijne rechtsvoorgangste r niet 
b eeft Yerkozen te bekostigen, en nu tengevolge 
dier keus bet recht op deze landaanwinniug 
was gekomen aan den Staat - ook datgene 
wat na 1878 aan dit nieuwe oeverlancl aan
g roeide aan den Stant, als oigenaa r van dit 
oove rland , kwam kracb teos a rt. 651 H. W. ; 

0., clat de feitelijke g l'Ond lagen cl ;,,er be
sli sing te nict doen de bewering dat in 1 78 
aanwas ;-:ich nog niet had gevorml doch slechts 
in wording was, op welke het 2de dee] van 
eisch ers middel is gebouwd , waal'Om dat 2de 

edeclte niet tot cassatie kan leiclen : 
dat voorts bet Hof op diezelfde feitelijke 

bevindingen eene juiste rocbtsbesli ing bouwt, 
ontleend uitsluitend aan art. 661 B. v\T. en 
niet aan art. 9 der publicatie, z odat in zoo
ver de klacht over eene ongeoorloofcl e 11it
?reiclende uitlegging dier publicatie berust op 

eene onjuiste opvatting \"Un 's Hofs grouden; 
dat, voor zoo,·er 's H ofs oordeel dat de recbt

bank zonder de kundig onderzoek de vordering 
had moeten toewijzeu, heeft medegewerkt tot 
de vernietiging van haar eindvonnis, de toe
pass ing van art. 9 waarop bet Hof dit oordeel 
heeft gegrond bierin bestaat, dat, uu de oever
eigenares in 1 63 verkozen had de kribben 
niet aan te leggen, dev.c keus voor haar ver
loren beeft cloen gaan de aanspraak, die zij 
ander zou hebben gelrnd op den aanwas v66r 
1878 ondcr den invloed clier kribben aan baar 
toenmalig oeYerlancl ont taan en daarentegen 
de eigendom dier landaanwinning is gekomen 
aan den taat en als gevolg van die eigen
domsbekoming, ook het latere voordeel betwelk 
art. ool B. Vl. aan 7.0odanigen eigendom 
verbindt: een voordeel betwelk aan den eischer 
of zijne rech tsYoorgangster zou zijn toege
vallen wanneer zij zicb , weigerende die kribben 
te bekostigen, die aanvankelijke landaanwin
ning niet hadden ]at n ontgaan ; dat deze aan 
de publicatie gegeven toepassing is juist en 
zonder eenige uitbreidende interpretatie van 
hare bepalingen en de aanhef van bet 2de 
cassatiemiddel aan dezen duidelijken zin van 
's Hofs besli ing te kort doet ; 

0. , dat alzoo ook h t 2cle cassatiemiddel 
niet kan opgaan ; 

Verworpt het be l'O p en veroordeelt den 
eiscber in de kosten van cassatie. 

(W . Y. 
0
1' R. 8066.) 

11 Apri l 1904. B~:SLUI'f , boudende voor
scbriften betreffendc de uitvoering van de. 
eerste vier hoofd tukkon van de Land
weerwet . (S taatsblacl n°. 160 van 1901). 
S. 68. 

W IJ WILHEL1\~_A, }~NZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, )finister van orlog , van 2 April 1904, 
Kabiuet , La. E • ' ; 

Gev. ien Ons besluit van 26 .Juni 1903, n°. 37 ; 
Overwegende, dat voorsch riften behooren te 

worden gegeven voor de uitvoel'ing van de 
eerste vier b oofd stnkken van de Landweerwet 
(Staatsblad n°. 160 van 1901) ·; 

Hebben goedge,·onden en verstaan: 
Art. t . De landw rdistrictscommandant 

neemt het persoue l over, dat voor den dienst 
bij de landweer wordt bestemd en in zijn 
district gevestigd i . 

Hij regelt de indeeliug zoowel nn bet bier
voren bedoeiae personeel en van hen, die, tot 
de landweer behoorende, zicb in zijn district 
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vestigen, als van het personeel, dat krachtens 
artikel 17 der wet bij den landweertroep in 
zijn district wordt ingedeeld of voor dien troep 
wordt aangewezen, bij welke regeling hij, zoo
veel mogelijk, rekening houdt met de eiscben 
eener snelle vereeniging van de compagnieen. 

Hij regelt, voor zooveel het personeel, in het 
vorige lid bedoeld , niet b ehoort tot de wapens 
of de ,1ienstvakken, waarvan een of meer com
pagnieen binnen zijn district bare standplaats 
hebben, de indeeling van dat per oneel bij de 
daarvoor aangewezen compagnie in een antler 
district. 

Hij wijzigt, zoo noodig, de indeeling van 
manscbapp n, die binnen zijn district Yan 
woonplaats veranderen. 

Hij verstrekt door tussch enkomst van Onzen 
Commissaris in de Provincie aan de bnrg · 
meesters der in zijn district gelegen gemeenten 
- c. q. aan den bnrgemeester der gemeente, 
binnen welke zijn district is gelegen - de 
noodige opgaven, betreffende b et person eel van 
de landweer, dat op grond van bet bepaalde 
in artikel 11 der wet of om andere redenen 
onder de wapenen moet worden geroepen. 

Hij ontslaat uit den dienst bij de landweer 
h et personeel beneden den rang van officier, 
hetwelk, met inacbtneming van bet voorbeboud , 
vermeld in artikel 38, overeenkomstig het be
paalde in artikel 37 der wet, op dat ontslag 
aanspraak heeft. 

Hij houd t toezicbt op de adm inistratieve en 
andere werkzaamheden van de co=andanten 
van landweercompagnieen, die in zijn district 
hunne standplaats b ebben. 

Hij houdt toezicbt op de ma azijnen der 
laudweer in zi,in district, voor zoover in dit 
toezicbt, alsmede in bet bebeer, niet op andere 
wijze door Onzen Mini ster van Oorlog voorzien 
wordt. 

Hij bevordert in zijn district de vrijwillige 
qeelneming aan b et onderricbt, ve rmeld in 
a rtikel 14 der wet. 

Hij treft alle maatregelen in bet belang eener 
nelle mobili atie van den landweertroep in 

zijn district en doet , in ve rband daarmede, zoo 
noodig voorstellen tot onderverdeeling van zijn 
di strict en eventueel tot het aanbrengen van 
wijziging in die onderverd eeling. 

De uitvoering der vorenomschreven werk
zaamheden geschiedt overeenkomstig de bevel en 
en de aanwijzingen , die te r zake, voor zooveel 
noodig , door Onzen Minister van Oorlogworden 
gegeven. 

2. Indien in den diensttijd van een' militie
plichtige, die in dienst is, of gewees t is, bij 
de koloniale troepen, onderbreking heeft 

plaats gebad, die zijn' overgang naar de land
weer doet verschuiven, dan wordt, zoo hij 
imniddels beschouwd is als naar de landweer 
overgegaan, hetgeen dienaangaande ven-icbt is 
ongedaan gemaakt. 'fot dat einde wordt, indien 
blijkt van een geval , als in den vorigen volzin 
bedoeld, door den commandeerende-officier van 
h et korps onverwijld kennis gegeven aan den 
landweerdi strictscommandant. 

3. Yan elke verbintenis van een ' dienst
plichtige of van een' v rijwillig dienende bij de 
landweer tot vrijwilligen dienst bij de zeemacht 
- de marine-reserve en bet korps mariniers 
bieronder begrepen - bij bet leger hie1· te 
lande of bij de koloniale troepen, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 9 der wet, wordt kenni s 
gegeven aan den landweerdistrictscommandant 
tot wiens personeel de verbondene beh oort. 

De in bet vorige lid bedoelde kennisgcving 
vermeldt den dag, de maand en het jaar van bet 
aangaan der verbintenis, zoomede baren duuc. 

4. De )-enni sgeving, in bet vorige artikel be
doeld, wordt ingezonden op den eersten van 
iedere maand, of daags daaraa, en betreft de 
verbinteni ssen in de dan afgeloopen maand 
aangegaan . 

Zij wordt gedaan : 
a. door of vanwege Onzen Mini stervanl\fadne, 

voor zooveel betreft de verbintenissen tot vrij 
willigen dienst bij dezeemacht, de marine- reserve 
en bet korps mariniers hieronder· begrepen ; 

b. door de commandeerende-o.ffi cieren der korp
sen van het leger bier te Ian de, ieder voor 
zooveel betreft de verbinten issen tot v rijwill igen 
dienst , door hem bekrachtigd ; 

c. door de commandeerende-officieren van b et 
Koloniaal-W erfdepot en van de Koloniale 
Reserve, ieder voor zooveel betreft de ver
bin teni ssen tot vrijwilligen dienst bij de kolo
niale troepen, door hem bekrachtigd . 

5. Hij , die krachtens het eerste lid van a rtikel 
9 der wet tot vrijwilligen dienst bij de landweer 
is toegelaten, wordt van den lsten Augustus , 
cerstvolgcnd op den datum zijner toelating, 
geacbt te bebooren tot de lichting, die op den 
gemelden lsten Augustus naar de landweer 
overgaat. 

Hij worclt in het register voor de land weer 
bij die licbting ingeschreven en neemt, onver
minderd cle ten aanzien van den werkelijken 
dienst uit zijne ve rbintenis voortvloeiende ver
plichtingen, met die lichting dee! aan de 
oefeningen, vermeld in artikel 11 der wet . 

6 . Hij, die tot de in het vorige artikel be
doelde vcrbinteni s bij de landweer is toegelaten 
en daarbij dient beneden den rang van adjudant
onderofficier, wordt gekleed en nitgP.rust op den 
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voet en, voor zooveel toepa elijk, overeen
komstig de bepalingen , ter zake met betrekking 
tot den dienstplichtige vastgesteld. 

De adjudant-onderofficier voorziet, met af
wijking in zooverre van bet bepaalde in artikel 
twee van On s besluit ·van 4 Juni 1903, n°. 59, 
voor eigen rekening in zijne kleeding en nit
rusting en gen iet daarvoor eene vergoed ing van 
f 26 per jam·. 

7. De dienstplicbtige of de vrijwillig dienende 
bij de landweer, die kracbtens bet tweede lid 
van artikel 9 der wet eene verbintenis tot 
vrijwilligen dienst beeft aangegaan, wordt 
niettemin gerekend te dienen voor de lichting 
der laudweer, waartoe hij behoort of waartoe 
hij , overeenkomstig bet bepaalde in artikel 6, 
wordt geacbt te bebooren . 

8. Eene kracbtens bet tweede lid van artikel 
9 der wet aangegane verbintenis tot vrijwilligen 
dienst heeft geen invloed op den diensttijd , dien 
de verbondene bij de landweer heeft te vervullen, 
hetzij overeenkomstig de ter zake geldende 
wettelijke bepalingen, h etzij uithoofde van de 
door hem, kracbtens bet eerste lid van artikel 9 
der wet , aangegane verbintenis Yoor de 
landweer. 

V.ervroegd ontslag of de bij recbtelijke uit
spraak of bij bijzondere vergunning plaa.ts 
gehad bebbende vernietiging of ontbefling 
van eene, kracbtens bet tweede lid van artikel 
9 der wet aangegane verbintenis tot vrijwilligen 
dienst ontheft niet van de verplichtingen, in 
bet vorige lid bedoeld . 

9. De verlofganger van de landweer, die 
onder de wapenen moet komen, of bet bij 
artikel 2!l der wet voorgesch rev en onderzoek 
moet bijwonen, wordt daartoe opgeroepen in 
de gemeente, waar bij is ingescbreven in het 
register voor de landweer. 

De oproeping, in het eerste lid bedoeld, zoo. 
mede die van de tot de landweer bebool'ende 
oflicieren , geschiedt naar regelen door Onzen 
Minister van Oorlog vastgesteld. 

10. De dienstplichtige, die verkeert in een 
der gevall en, in de eerste zinsnede van ai·tikel 
113 der Militiewet 1901 en in artikel 83 van 
Ons besluit van 2 December 1901 (Staatsblad 
n°. 230) bedoeld, legt, zoo bij in aanmerking 
wenscht to komen, om ingevolge bet eerste 
lid van artikel 16 der Landweerwet , hetzij 
voor den gebeelen dunr van zijn ' diensttijd , 
hetzij voor een gedeelte daarvan, van den wer
kelijken dienst bij de landweer te worden ont
heven, bij zijne desbetreffende aanvrage over 
een gelijk bewijsstuk, als door hem zou zijn 
over te leggen, indien hij op grond van de 
eerste zinsnede van artikel 113 der Militiewet 

1901 van den werkelijken dienst b ij de mil itie 
verlangde ontheven te worden. 

11 . Het bepaalde bij art. 84 van Ons besluit 
van 2 December 1901 (Staatsblad n°. 230), 
omtrent de afgifte 1 ,.n de daar vermelde be
wijsstukken, i toei:, .. sselijk op bet bewijsstuk, 
in b et vorige artikel bedoeld. 

12. Het bepaalde bij art. 86 van Ons beslni t 
van 2 December 1901 (Staatsblad n°. 230), 
omtrent den inhoud van de daar vermelde 
bewijsstukke~ en omtrent de waarmerking van 
de daarop gestelde handteekeningen, is toe
passelijk op het bewijsstuk, in de beide vorige 
artikelen bedoeld , met dien verstande, dat in 
de bi; Ons genoemd besluit gevoegde modellen 
n°. 18, litt. A - :X: voorkomende woorden: 
>.r ationale Militie" worden vervangen door : 
, Landweer", en de woorden: >al'tikel 113 cle r 
Militiewet 1901" door: >artikel 15, eerste lid , 
der Landweerwet". 

13. De aan Ons te ricbten aanvragen tot 
het verkrijgen van de in art. 10 bedoelde ont
befling wordt door den dienstplicbtige eigen
bandig onderteekend en met b et vereischte 
bewijsstuk recbtstreeks aan Ons ingezonden : 

- zoo de dienstplicbtige voor bet eerst out
beven wenscht te worden - zoodra hij meent 
voor ontbefling in aanmerking te kunnen komen ; 

- zoo de dienstplicbtige in bet genot is, of 
geweest is van tijdelijke ontbefling en hij op
nienw van den werkelijken di enst wenscht 
ontbeven te worden - in de laatste tien dagen 
der maand, op een na voorafgaande aan de 
maand, waarin de duur van de verleende of 
laatstelijk verleende ontbefling eindigt. 

14. Onze besli ssing op de in artikel 13 be
doelde aanvrage, wordt door Onzen :Minister 
van Oorlog - door tusscbenkomst van den 
!andweerdistrictsco=andant - ter kennis van 
den belanghebbende gebracht. 

15. Van h etoverlijden van den dienstplichtige 
of den vrijwillig dienende bij de landwee.r 
tijden deze : 

a. in bet genot is van verlof, als vermeld 
in art ikel 22 der wet; 

b. deelneemt aan oefen ingen, als bedoeld in 
artikel 11 der wet ; · 

c. bij de korpsen van het lege t· onder de 
wapenen is, betzij krachtens h et tweede lid 
van artikel 12, dan we! krnchtens de artikelen 
28 en 36 der wet; 

d. v rijwillig deelneemt aan oefeningen van 
bet leger, ais bedoeld in artikel 13 der wet; 

wordt kennis gegeven aan den landweer
districtscommandant. 

Mede wordt aan dien commandant kennis 
gegeven, indien, in een der gevallen onder b, 
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c en £l .an het vorige lid Yermeld, de dienst
plichtige of de vrijwillig dienende bij de land
weer uit den dienst geraakt. 

16. De kennisgevingen in het vorige artikel 
bedoeld, geschieden rechtstreeks en binnen 
veertien dagen na den dag, waarop het o,er
lijden of het uit den dienst geraken heeft 
plaats gevondei1, en we!: 

van het overlijden in het onder a bedoelde 
geval, door den burgemeester van de gemeente, 
waar de verlofganger in het register voor de 
landweer is ingeschreven ; heeft het overlijden 
plaats gehad in eene andere gemeente, dan zendt 
de burgemeester van deze gemeente biervan 
zoodra mogelijk beri cht aan zijn ' ambtgenoot 
van eerstbedoelde gemeente, die het berieht 
in de door hem te doene kennisgeving OJ -
neemt: 

van het overlijden of bet nit den dienst ge-
1·aken, in het oncler b bedoelcle geval, door den 
eommandeerende-officier onder wiens bevelen 
de dienstplichtige of de vrijwillig dienende aan 
de oefeningen deelnam; in de onder c en d 
bedoelcle gevallen, door den commandeerende
officier van het korp , waarbij de dienstplichtige 
of de vrijwillig dienende onder de wapenen 
was, clan we! vrijwillig aan de oefeningen 
deelnam. 

17. Van elke toestemming, door Onzen 
)l[inister van Oorlog krachtens artikel 20 of 
artikel 27 der wet verleend, wordt door hem 
aan den landweerplichtigc kennis gege-ven door 
tnsschenkomst van den landweerdi trictscom
mandant met vermelding tevens van de vr ij-
tellingen, die volgens artikel 27, derde lid , 

der wet bij die toestemming zijn toegekend en 
van de voorwaarden, welke volgens bet , ierde 
lid van dat wetsartikel aan die toestemming 
verbonden zijn. 

Op dezelfde wijze worclt door dengene, aan 
wien, kracbtens b et eerste lid van artikel 20 
der wet, door Onzen M..ini ter van Oorlog de 
bevoegdheid is toegekend, om namens hem, 
Minister, de daarbij bedoelde toestemming te 
verleenen, van bet verleenen van d ie toe
stemming aan den landweerplchtige kennis 
gegeven door tusscb enkomst van den landweer
districtscommandant. 

18. De landweerdistrictscommandant zendt 
tnsschen den 4den en den 7den van iedere 
maand aan Onzen Commissaris in de Provincie 
voor elke der gemeenten binnen het districts
gebied afzonderlijk opgemaakte mutatiestaten 
in - c. q. een mutatiestaat voor de gemeente, 
binnen welke bet district is gelegen. In deze 
staten, ingericht over enkomstig het door Onzen 
Minister vim Oorlog daurvoor vastgestelde 

model en loopende over de vorige maand , 
worden vermeld: 

A. zij die, krachtens het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 9 der wet, tot de ver
bintenis als vrijwilliger bij de landweer zijn 
toegelaten, en in de gemeente ge,,estigd zijn ; 
· B. zij die in de gemeente zijn of laatstelijk 

waren ingesch reven in h et register voor de 
landweer en: 

1°. te wier aanzien, blijkens de kennisgeving, 
bedoeld in artikel 2, ongedaan moet worden 
gemaakt hetgeen inmiddels tot bunnen over
gang nnar de landweer is gescbied; 

2°. die blijkens de kenn isgeving, bedoeld in 
de artikelen 3 en 4, eene verbintenis bebben aan
gegaan tot vrijwilligen dienst bij de zeemacbt 
- de marine-reserve en bet korps mnriniers 
hieronder begrepen - bij het leger bier te 
lande of bij de koloniale troepen ; 

3°. die, blijkens Onze beslisaing, in artikel 14 
bedoeld , zijn ontheve r\ of opnieuw ontheven 
van den werkelijken dienst; 

4°. die krachtens artikel 36 der wet zijn af-
gevoerd als deserteur ; · 

5°. die na hunne afvoering als deserteur 
weder in de sterkte zijn te brengen ; 

6°. die, blijkens de kennisgeving, in de arti
kelen 15 en 16 bedoeld , overleden of uit den 
dienst geraakt zijn ; 

7°. die, hlijkens de kennisgeving in het eerste 
en in het tweede lid van artikel 17 bedoeld, 
de toestemming h ebben verkregen, als vermeld 
in de artikelen 20 en 27 der wet, met opgaaf 
tevens van de v rijstellingen, die ,olgens artikel 
27, derde lid, der wet bij die toestemming zijn 
verleend en van de voorwaarden, welke volgens 
h et vierde lid van dat wetsartikel aan die 
toestemm ing zijn verbonden ; 

8°. ten aanzien van wie overigens verande
ringen bebben plaats gebad, welke den burge
meester van de gemeente niet reeds bekend 
zijn en waarvan aanteekening in het register 
voor de landweer beh oort te gescbieden. 

Voor zoo,eel zulks niet gescbiedt door de 
inzending van de in h et vorige lid bedoelde 
mutatiestaten, doet de Jandweerdistrict com
mandant mede tusscben den 4den en den 7den 
van iedere maand van de dienstpli chtigen bij 
de Jandweer, die in de vor ige maand in zijn 
district werden afgevoerd al s deserteur, weder 
in de sterkte werden gebracht, overleden zijn 
of op eenige wijze uit den dieast geraakt 
(cliensteindiging inbegrepen), opga:af aan Onzen 
Commissaris in de Provincie, waarbinnen de 
gemeente gelegen is, voor welke die dienst
plicbtigen bij de militie zijn ingelijfd. 

De in het vorige lid bedoelde opgaaf is in-
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gericht volgens bet model van den mutatie 
staat. 

19. Onze Commissaris in de Provincie doet 
de in artikel 18 vermelde mutatiestaten en 
opgaven op den lOden van de maand der in
zending, of daags te voren, toekomen aan de 
burgemeesters van de daarbij betrokken ge
meenten, ter kennisneming en tot het doen 
van de vereischte aanteekeningen en door
halingen in bet register voor de Jaodweer. 

20. D e burgemeester doet van eene aao hem 
gedane keonisgeving, bedoeld in den eersten 
volzin van artikel 25 der wet, binnen vijf 
dagen op de door Onzen Minister van Oorlog 
te bepalen wijze mededeeling, zoowel aan den 
landweerdistrictscommandaot tot wieos per
soneel de nit de gemeente vertrekkende verlof
ganger behoort, als aan den burgemeester der 
gemeente, waar die verlofganger zich gaat 
vestigen. I s den vedofganger de in artikel 17 
bedoelde toestemmiog verleend , clan wordt 
daarvan aaoteekening gedaan in de, aan clen 
burgemees ter van Jaatstgenoemde gemeente 
gerichte, kennisgeving, m et vermelding van 
de voorwaarden waarond er die toeste=ing 
is verleend, van haren duur en van den dag, 
de maand en ·het jaar, waarop deze eindigt. 
Van de kennisgeving in den eersten volzin 
bedoeld , kan , met ve rmelding van den datum, 
aanteekening gescbieden op den verlofpas. 

De burgemeester, bij wien een verlofgangor 
zich overeenkomstig den tweeden volzin van 
art. 25 dor wet, dan wel na oversohrijding van 
den daar vastgestelden termijn, heeft aangemeld, 
geeft daarvan binnen 5 dagen, op de door 
Onzen Minister van Oorlog te bepalen wijze, 
kennis , zoowel aan den landweerdistrictscom
mandant, tot wiens personeel die verlofganger 
laatstelijk beeft behoord of ondanks zijne woon
plaatsverandering blijft behooren, als aan den 
burgemeester der gemeente, waar hij laatsteli,ik 
in h et register voor de landweer was in 
geschreven. De burgemeester dezer gemeente 
zorgt al sdan voor doorbaling van den naam 
van den verlofganger in dat registe r. 

Vestigt de verlofganger zich door zijne 
woonplaatsverandering tevens in een ~nder 
landweerdistrict, clan geeft de burgemeester 
van zijne in bet vorige lid becloelcle aanmelding 
mede kennis aan den commandant van dat 
lanclweerdistrict, onder bijvoeging - ter aan
wijzing - van 's roans zakboekje, zoomede 
van diens tuniek-kraagnummer ter -verwi sseling . 
H et gewijzigde zakboekje en een nienw clistricts
nummer worden binnen 5 clagen aan den bur
gemeester ter nitreiking toegezonclen. 

Bij verhuizingen binnen de gemeente vi nclt 

kenni geving aan den lanclweerdistrictscom _ 
nrnnclant n iet plaats, nocb toezending van bet 
zakboekje, ook al omvat de gemeente meer 
clan een landweercli strict. 

21 . lndien een Yerlofganger Yan de landweei· 
het bepaalde bij art. 24 of 27 cl er wet niet 
heeft nageleefd, geeft de burgemeester cler 
gemeente, waar deze in bet register ,Toor de 
landweer i inge ohreven of had b booren te 
zijn ingescbreven, claarvan , na gedaan onder
zoek omtrent 's mans verblijfplaats, kennis aan 
Onzen Commissaris in de Provincie, met ver
meld ing zoo,Teel mogelijk, van de verschoonende 
of de ve rzwarende omstandigheden, di e zich 
bij de oYertreding hebben voorgedaan. 

H eeft een verlofganger Yan de landweer niet 
voldaan aan artikel 25 der wet, dan gescbiedt 
claarYan, eveneens na gedaan onderzoek, op 
gelijke wijze kennisgeving aan Onzen Com
missari - in de Provincie, en wel : door den 
burgemeester van de gemeente, die door den 
Yerlofganger is ve rlaten , ingeval deze bet be
paalde in den eersten volz in van vermelcl 
artikel heeft overtreden; door den burgem eester 
van do gemeente der nieuwe vestiging van den 
verlofganger , ingeval van nalatigheid ten aan
z ien van het bepaalde in den tweeden volzin 
van clat a rtikel. 

Onze Commis aris in de Provincie doet 
Yan een en ander mededeeling aan Onzen 
.l\Iiniste r van Oorlog. 

22. Het onde1·zoek van de verlofgangers van 
de lanclweer, vermeld in artikel 29 der wet, ge
schieclt eenmaal 's jaars in de maand November. 

Aan het onderzoek wordt, in overeen temmi ng 
met bet bepaalde in art. 29 cl er wet , niet deel
genomen door de verlofgangers, die in den 
loop ,Tan bet jaat· overeenkomstig artikel 11 
der wet onder de wapenen zijn geweest. 

Onze .l\Iini ster van Oorlog kan , indien bet 
heerschen van besmettelijke ziekte of andere 
buitengewone omstandigheden het noodig doen 
achten, bet onclerzoek van verlofgangers nit 
eene of nit meer gemeenten acbterwege doen 
blijven. 

D e landweercli strict scommandant kan aan 
verlofgangers, die in eene gemeente binnen 
zijn d istrict voorkomen in het regi ter voor de 
landweer, op door of voor hen gedane aan 
vrage vergunnen, het onderzoek YOor den 
landweerdistrictsoommandant in een ancler 
district te ondergaan. Hij geeft van de door 
hem verleencle vergunning aan den verlofganger 
kennis door tnsschenkomst van den burge
meester van de gemeente, waar de verlofganger 
in bet register voorkomt, alsmecle aan clen 
Jandweerdistri ctscommanclant, door wien over-
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eenkomstig de verleende vergunning het oncler
zoek moet worden geclaan. Is van de vergunning 
niet op den door laatstbedoelden landweerclis
trictscommandant bepaalden tijd gebruik ge
maakt, clan wol'Clt zij geacht n iet te zijn ver
leencl . 

Dienstplichtigen bij de landweer, die krach· 
tens artikel 15 der wet van den werkelijken 
dienst zijn ontheven, zijn gedmende den tijcl, 
dien ,lij in het gcnot zijn van de onthefling, 
niet aan het onclerzoek onderworpen. 

23 . J aarlijks cloet de landweerdistrictscom· 
mandant aan Onzen Ministe r van Oorlog, over
eenkomstig de door dezen :moister gegeven 
voorschri£ten, verslag : 

a. van het gehouden onderzoek, met opgave 
van de verlofgi,ngers, die: 

1 °. op grnnd van het bepaalcle in artikel 32 
der wet werden gestraft; 

2°. naar zijne meening, volgens artikel 35 
der wet in werkelijken dienst moeten worden 
opgeroepen, met vermelding, zooveel mogelijk, 
van de verschoonende of de verzwarende om
standigheden , die hij de beoordeeling ter zake 
in aanmerking komen; 

b. van de verdeeling over idjn district van 
het personeel van het onder zijn bevel staande 
bataljon landweerinfanterie, oncler bijvoeging 
zoo noodig van voorstellen tot het op de ve r
eischte sterkte brengen cler kaders. 

Het verslag onder a bedoeld, wordt ingediend 
op den 3l sten December, of daags te voren, 
dat onder b bedoeld op den 15den Augustus, 
of daags te voren . 

24. Zoolang de toestand, omschreven in 
artikel 5 van On besluit van 29 ~ ei 1903, 
n°. 29, wordt bestendigd, wordt in dit besluit 
gelezen: voor ,,district" : ,,groep van districten", 
voor ,,landweerdistrictscommandant" en voo1· 
,,commandant in het landweerdistrict" : ,,com
mandant, aangewezen voor het bevel 0l'er eene 
groep van landweerdistricten", en wordt in 
de regeling der bevelvoering over de, bij mobili
satie, nit verschillende districten or groepen van 
districten te vormen bataljons lanclweerinfau
terie, door Onzen Minister van Oorlog voorzien. 

25. Waar in dit besluit worclt gesproken 
van ,,register voor de landweer", wordt met 
deze uitdrukking bedoeld het register, vermeld 
in artikel 26 der wet. 

Waar in dit besluit wordt gesprnken van 
,.-de wet", wordt met cleze uitdrukking bedoeld 
de L andweerwet (Staatsblad n°. 160 van 1901). 

Waar in dit besluit wordt gesproken van 
overgang naar ·de landweer, is in deze uit
drukking ook begrepen bestemming tot den 
dienst bij de landweer. 

Slotbepalingen. 

26 . De kennisgevingen, die ingevolge het 
bepaalde in clit besluit door en aan de daarbij 
vermelde autoriteiten behooren te worden ge
daan, moeten - voor zooveel dit oiet reeds 
heeft plaats gehad - alsnog bionen 30 dagen 
na den dag, waarop dit besluit in werking is 
getreden, geschieden ten aanzien van het per
soneel, clat ~p den lsten Augustus 1903 voor 
den dienst bij de landweer is bestemd en zulks 
over het tijdvak van 1 Augustns 1903 tot den 
datum van het in werkiog treden van dit be
sluit. De landweerdistrictscommandant neemt 
op den na de ontvangst der in het vorige lid 
bedoelde kennisgevingen eerst in te dienen 
mutatiestaat te,7 ens de mutatien op, wclke 
blijkens die kennisgevingen hebbenplaatsgehad. 

27. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel van: ,,Landweer-Besluit I ". 

28. D it besluit treedt in werking op den 
l s ten J uni 1904. 

Op dien dag vervalt het bepaalde in artikel 
4, onder de punten a, b, c, e, f en g en in 
artikel 5 van de .,Voorloopige instructie voor de 
landweerdistrictscommandanten '', behoorende 
bij Ons besluit van 25 J uni 1903, n°. 37. 

Onze Mini ster van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onze :Ministers van 
Marine, van Binnenlandsche Zaken en van 
K olonien en aan de Algemeene Rekenkarner. 

Son ento , den llden April 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Jiinister van Oorlog, 
(get. ) .T. W . BERGA.NSIUS. 

(Uitgeg . 26 April 1904.) 

11 Ap,·il 190-!. BESLUIT van den Ministe r van 
Staat, Minister van Oorlog, lIT• Afcl. n°. 1, 
houdende uitvoering van h et Koninklijk 
besluit van 27 Februari 1904. 

D e Minister van Staat, Mini ster van Oorlog, 
Gezien bet Koninklijk beslnit van 27 Fe

bruari 1904, n•. · 4; 
H eeft goedgevonden bij deze te bepalen : 
§ 1. Personen, als bedoeld in art. 2 Yan 

opgemeld Konink\ijk besluit , die \7 00r eene 
benoeming tot reserve-officier, op den voet van 
het bepaalde in dat besluit, in aanrnerking 
wenschen te komen, doen daat·van blijken door 
de inzending van een tot Hare Majesteit de 
Koningin gericht request bij het Departement 
van Oorlog. 

1n dat req uest moeten, behalve de betrekking 
bij de landweer, welke wordt verlangd, worden 
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Yermeld de woonplaats van den adressant, de 
maatschappelijke betrekking of bediening door 
hem bekleedt en de hoedanigheid , waarin hlj, 
op grond van evengenoemd artikel 2, voor eene 
benoeming in aanmerking wenscht te komen. 

Tevens kan daarbij worden overgelegd eene 
opgaaf - in volgorde van de voorkeur -
van ten hoogste vier gemeenten, standplaat· 
sen van landweer-compagnieen van het wapen, 
waarbij plaatsing wordt gevraagd, waar de be
langhebbende zich zou wenschen te ves
tigen . 

Bij het request behooren te worden over
gelegd de verklaring, genoemd in art. 3, punt2°. , 
van gemeld besluit, alsmede voor gewezen 
officieren van het leger in de Kolonien of 
bezittingen van het Rijk in andere wereld
deelen en voor de officieren, die dienen of 
gediendhebben bij de clienstdoende schutterijen, 
het bewijs van Nederlanclerschup, genoemd in 
art. 3, punt 1°. , van dat besluit. 

§ 2. De verklaringen, bedoelcl in art. 3 en 
in art. 17 van opgemeld besluit, behooren te 
worden opgemaakt, onclerscheidenlijk volgens 
het model A en het model B , bij cleze be
schikking gevoegd. 

§ 3. De vereiscbte bekwaamheicl en geschikt
heid tot bet bekleeden van den rang, waarvoor 
men in aanmerking wcnscht te komen, zal 
moeten blijken : 

voor gewezen officieren en reserve-officieren 
nit eene gunstige beoordeeling in vorigen 
militairen dienst Yerkregen ; 

voor de officieren, die dienen of gediend 
hebben bij de dienstdoende schutterijen uit 
eene gunstige beoordeeling, ten aanzien van 
geclrag en dien tijYer, af te geven door den 
commandant der schuttel'ij , onder wiens be
velen die offi cieren hebben gediend. 

Laatstbecloelcle officieren komen alleen clan 
voor eene benoeming bij de landweer in aan
merking, wanneer zij gedurencle ten minste v ier 
weken in hunnen rang dienst hebben gedaan bij 
een der korpsen van het leger, en daarbij blijken 
hebben gegeven dien naar behooren te kunnen 
vervullen. Eene aanvrage tot zoodanige dienst
vervulling beh oort bij het verzoek tot plaatsing 
te worden ingezonden. Mocht de belang
hebbendc kunnen aantoonen, dat hij een zoo
d_anigen of daarmee gelijk te stellen, dan we! 
een - langeren clienst bij het leger reeds met 
goed gevolg in den rang van officier heeft 
vervuld, clan kan hem van de voo,·schreven 
verplichting vrijstelling worden verleend. 

Voor gewezen onderofficieren, 
die in aamnerking wenschen te komen voor 

eene benoeming tot resen ·e-tweede,-luitenant, 

zal in den regel worden gevorderd, clat zij 
hebben voldaan aan het examen voor dienst
doend-luitenant te velcle of voor vaandrig of, 
voor zoover zij laatstelijk bij het leger in 
Nederlandsch-Inclie hebben gediend , dat zij 
daarbij den rang van onder-luitenant of van 
adjudant-onderofficier-dienstdoend-officier heb
ben bekleed. 

§ 4. De in bovengenoemd Koninklijk besluit 
bedoelde reseITe-officieren zijn in uniform ge
kleed bij de diensten, de oefeningen en h et 
militair onderricht, tot het bijwonen waarvan 
zij verplicht zijn, alsook wanneer zij zich aan
melclen bij hunne meerderen ter zake van 
dienstaangelegen heden. 

Overigens wordt vrijheicl gelaten, in het al 
clan niet dragen van de uniform. 

§ 5. Dienstverzoeken rnn officieren , bij de 
landweer geplaatst , worden bij voorkeur in
gediend door tusschenkornst van den land
weerdistricts-commandant. 

§ 6. De landweerdistricts-commandant beslist 
binnen de g renzen zijner bevoegdheid , op alle 
tot hem gerich te verzoeken, en brengt de 
overige ter kennis van den Minister van Oorlog, 
daarbij voegende al datgene, wat hij ter zake 
dienende acht. 

V oorts client hij jaarlijks aan het D epartement 
van Oorlog voor ieder wapen afzonderlijk in 
drievoud opgemaakte voordrachten in , met 
redenen omkleed , omtrent het tijdstip waarop 
en den tijd geclurende welken de tot zijn di strict 
behoorende officieren bij een der korpsen van 
b et leger onder de wapenen zullen moeten 
worden geroepen. 

In den regel worden deze voordrachten 
onder dagteekening van 1 April ingediencl. 

§ 7. De landweerdi stricts-com:mandant heeft 
onder zijne bernsting de door hem ontvangen 
extracten-stamboek en strafregister betreffende 
de offi cieren onder zijne bevelen. 

Hij zo rgt dat die besch eiclen op gelijke wijze, 
als voor de korpsen van bet leger is bepaald, 
worden bijgehouden. 

Mochten extracten, als venueld in h et vorige 
lid , bij eenigJ stuk behooren te worden over• 
gelegd , dan wordt daaraan voldaan door toe
voeging aan dat stuk van afschriften van die 
extracten. 

Bij overplaatsing van een officier . naar een 
ander landweerdistrict worclen de oorspronke
lijke extracten aan den commandant van dat 
district overgegeven. 

Hij houdt verder aanteekening van al dat
gene, \vat hem omtrent de officieren onder 
zijne bevelen van belang voorkornt, in h et 
bijzonder aangaande hun gedrag, dienstijver 
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en geschiktheid in hunnen rnng en c. q. in 
hunne dienstbetrekking. 

§ 8. Een officier bij de landweer, die wegens 
o ngesteldheid of om andere geld ige redenen 
Ycrhinderd is aanwezig te zijn bij diensten, 
oefeningen of militair onderricht, waarnan hij 
Yerplicht is deel te nemen, geeft daarvan 
v66r den aamiang van die diensten, de oefe
ningen of dat onderricht, schriftelijk kennis 
uan den officier, met de leiding daarvan be last; 
deze is bevoegd ingeval van afweidgheid 
\\'Pgens ziekte de overlegging te eischen van 
eene desbetreffende geneeskundige ,Terkla.ring. 

Wordt een officier bij de landweer door 
ongesteldheid of om and ere geld ige l'0denen 
\'erh inderd aan cene oproeping onder de wa
penen te voldoen, dan geeft hij daarvan uiterlijk 
op den dag voor de opkomst bepaald kennis, 
zoowel aan den landweerdi stricts-commandant 
als aan den commandant van bet korps, waat·bij 
hij is opgeroepen, en legt hij daarbij aan dezen 
laatste steeds de in het vorige lid bedoelde 
geneeskundige verklaring over. 

Zoodra zijne ongesteldheid ophoudt, geeft hij , 
behoudens het gestelde in den volgenden volzin 
½Onder verder uitstel gevolg aan de oproeping. 

H oudt de verhindering of ongesteldheid zoo
Jang aan, dat de offi cier den dienst, waartoe 
hij is opgeroepen, niet meer in zijn geheel 
v66r 1 October kan vervullen, clan ·wordt de 
oproeping als vervallen beschouwd en in het 
volgend jaar opnieuw gedaan; de landweer
districtscommandant brengt ½ulks ter kennis 
,·an den Minister van Oorlog. 

§ 9. D e belooning, vermeld in i(rt. 8, wordt 
binnen de in dat artikel aangegeven g 1·en½en, 
door den landweerdistrictscommand ant voor 
ieder geval vastgesteld, en ½Ulks naar den 
maatstaf, dat aan den belanghebbende voor elk 
uur, dat hij aan het in art. 3 en in art. 17 ver
meld plaatselijk militair onderricht deelneemt, 
zooveel ontvangt, dat het tijdverlies voor den 
gang naar en van de oefeningsplaats daarin 
mede vergoed is met ongeveer f 0. 75 voor elk 
vol uur ; gedeelten \'!in een uur komen daarbij 
niet in aanmerking. 

§ 10. De uitbetaling van : 
a. de jaarlijksche toelagen, vermeld in de 

artikelen 6 en 16: 
b. cle gelclelijke tege rnoetkoming, ve rmeld 

in art. 7; 
c. de belooning, vermeld in art. 8, 
geschiedt als volgt: 
H et aankomende onder a en b wordt eens 

per kwartaal betaalbaar gesteld op de wijze 
als \'0or de betaling \'Rn traktementen, en½. 
\'00r ofticieren zonder trocpen is bepaald. De 

1904. 

opgaYen van de voorgevallen Yeranderingen 
en bewegingen, bedoeld bij de YOorschriften 
tot Lutvoering van artikel 217 van het Regle
ment van Adrninistratie bij de Landmacht, 
worden v66r den 24sten Yao de laatste rnaand 
van elk kwartaal, dooi· de betrokken landweer
districts-commandanten aan den hoofdofficie,· 
belast met de mandateering ingezonden. 

Voor de betaling ~an de onder c bedoelde 
belooning, wordt door den bclanghebbende, in 
den regel bij h et einde van elk kwartaal, eene 
zoo noodig op gezegeld papie1· te stcllen 
declaratie opgemaakt. 

H et stuk moet worden voorzien van ee,w 

1 verklaring van dienstverrichting van de be
voegde militaire autoriteit en rnn een gocd
keurend visum van den betrokken landwccr
districts-cornmandant. Op aanvraag van dicn 
commandant wordt het aankomende bed rag 
betaalbaa,· gesteld bij een der hoofdadmini 
stratien van de korpsen van het leger, aan
wezig in of het meest nabij zijne standplaats. 
De hoofdadministratie draagt zoodra mogelijk 
zorg voor de nitbetaling van het aankomende, 
en stelt het op hare afrekening met 's Rijki: 
Schatkist in uitgaaf. 

Betaling van \'ergoeding . wcgens ,·eis- on 
verblijfkosten - artikel 12 van vorenstaand 
besluit - geschiedt na inzending van cle ge
bruikelijke declaratien in tweevoud aan den 
hoofdofficier belast met de mandateering. 

Reizen, welke alleen ten doe! hebben het 
afl eggen van den eed (de belofte) vermeld in 
het slot van a rtikel 3 van bet zooeven bedoelde 
beslui t, worden niet geacht to zijn reizen voor 
's Rijks dicnst . 

's Gravenhage, den 11den April 1904. 
(get.) .T. W . B1nWANSWs. 

Behoort bij de beschikking van den 
Mitiister van Staat, Minister 
van Oorlog, dd. 11 April 1904, 
IIIde Afd., n°. 1. 

Ik, (1) 
(2) . . 
(3) . 

l\foUEL A.. 

. bij 

verbind mij , om, na mijne benoeming tot 
reserve-offi cier, met bestemming voor den diemt 
bij de landweer , onverminderd de wettelijke 
verplichtingen, welke op mij, als behoorench• 
tot het reserve-personeel der lan cl macht, zullen 
r usten en ded ienstverrichtingen, YOoTtvloeiende 
uit den rang en de betrekking, die ik ,ml 
bekleeden: 

I . gedurende ten minste vijf achtereem·ol
gende jaren tor beschikking van het lege,·· 
bestuur te blij,·en ; 

)0 
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II. ter voldoening a,111 het gestelde in art. 3, 
punt 2°., der wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 119), om het andere jaar eenmaal bij het 
leger of Jlij de landweer onder de wapenen te 
komen, telkenmale tussclien 1 Mei en 1 October, 
voor niet ]anger dan zes weken , volgens door 
den Minister van Oorlog vast te stellen be
palingen, of in geheele of in gedeeltelijke 
Yervanging van dat verblijf onder de wapenen , 
dee! te nemen, zoowel aan de oefeningen van 
de landweer als aan het plaatselijk theoretisch 
en practisch militair onderricht in den wapen
handel en in het schieten , voor zooveel dat 
onderri cht buiten het leger plaats vindt en 
wordt geregeld door den Minister van ·oorlog; 

Ill. mij te gedragen naar het bepaalde in 
art. 9 van het Koninklijk besluit van 27 l<~e
bruari 1904, n°. 4 ; 

IV. in handen van de door den Minister 
van Oorlog aan te wijzen autoriteit den eed 
(de bel_ofte) af te leggen, bedocld in het Konink
lijk besluit van 9 Juni 1897, n°. 80. 

Te . ., den HJ . 
(4) . 

(1) Naam. 
(2) Rang. 
(3) K orps of wapen. 
(4) Handteekening. 

Behoort bij de beschikking van den 
Minister van Staat, :Minister 
van Oorlog, dd. 11 April 1904, 
IIIde Afd ., n°. 1. 

Ik, (1) 
(2). 
(3) . 

1ifom:L B. 

. bij 

Yerbind mij, om, nadat ik bestemd zal zijn 
geworden voor den dienst bij de land weer : . 

a. de dienstverrichtingen te vervullen , voort
vloeiende uit de mij op te dragen betrekking 
bij de landweer ; 

b. dee! te nemen , zoowel aan de oefeningen 
van de landweer als aan het plaatselijk theore
tisch en practisch militai_r onderricht in den 
wapenbandel en in het schieten, voor zooveel 
dat onderri cht plaats vindt en wordt geregeld 
van wege den Minister van Oorlog; 

c. mij te gedragen naar bet bepaalde in ~rt. 9 
van bet Koninklijk besluit van 27 F ebruari 
1904, n° . 4. 

Te . . ., den 19 . 
(4)_ 

(1) Naam. 
(2) Rang. . 
(3J Korps of wapen . 
(4) Handteekening. 

11 A.pril 1904. 8.ESLUIT, van den Minister 
van Staat, Mini ster van Oorlog, Hele afd. 
n°. 2, houdende voorschriften tcr uitvoering 
van het Kcninklijk besluit van 27 F ebru
ari 1904, n°. 5. 

De Minister van Staat, Minis~er van Oorlog, 
Gezien het Koninklijk besluit van 27 Febru-

ari 1904, n°. 5. _ 
H eeft goedgevonde~. bij deze te bepalen: 
§ 1. H et rese ,·ve-personeel beneden den rang 

van officier, dat bestemd is voor den dienst 
bij de landweer : 

a. krachtens eene claa'rtoe aangegane ve,·
bintenis, in verband met de in artikel 2, 
punt 6°. , cler pensioenwet voor de landmacht 
1902 omschreven verplichting ; 

b. krachtens de verbintenis als aclspirant
vaandrig, aangegaan volgens de bepalingen 
van het Koninklijk besluit van 12 Mei 1902, 
n°. 22 - en zulks voor den termijn van vier 
jaren, vermeld in artikel 15 eerste lid , onder 
A II, van dat besluit; 

c. krachtens eene verbinten is, aangegaan 
volgens de bepalingen van het in den aanhef 
aangehaalde K oninklijk besluit ; 

kan eene gezamenlijke ste rkte hebben , als: 

bij een bataijon landwee,·-irifanterie: 
b~j den staf : 
1 adjudant-onderofficier; 
bij elk der compagnieen : 
1 sergeant-majoor (administrateur), 
1 sergeant-majoor, bestemd om zoo noodig 

de plaats van een luitenant te vervullen (1), 
3 sergeanten, 
1 fourier, 
4 korporaals, 
2 tamboers , 
1 hoornblazer en 
10 soldaten ; 

bij eene compagnie lanclweer-vesting-artillerie: 
1 sergeant-majoor (administrateur), 
1 sergeant-majoor, bestemd om zoo noodig 

de plaats van een luitenant te vervullen (1), 
4 sergeanten, 
1 fourier, 
4 korporaals, 
3 hoornblazers en 
12 kanonniers; 

bij eene co,npagnie lanclwee;r-geniet-roepe11 : 
1 sergeant-majoor (administrateur), 
1 sergeant-majoor (instructeur), 

(l ) Dezen ·sergeant-majoor aan te nemen uit 
de onderofficieren, die - toen zij het leger ve r
lieten , bij bet wapen bestemcl waren om zoo noo
dig de plaats van een luitenant te vervullen. 
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➔ sergeanten, 
l foul'icr, 
5 kot·pomals, 
2 tamboers en 
10 soldaten ; 

bfj eene compagnie landweer-pontonnie,·s : 
1 ergeant-majoor (administ1·ateur), 
(j se rgeanten , 
1 fouri er, 
6 korporaals en 
10 soldaten ; 

bij eene co,npagnie /andwee,·-hospitaalsolclaten en 
bii eene compagnie achninist,·atiet>-oepen : 

l se rgeant-majoot· (aclministrateur), 
6 sergeanten, 
1 fouri er, 
6 korporaals en 
10 soldaten. 
s 2. T ot de samellstellillg en het voltallig 

houclen van het in de vorige § vermelde per
soneel zijn in de eerste plaats bestemd de 
categorieen in die § onder a en b vermelcl. 

Vrijwilligers, als becloelcl onder c van die § 
worden slecbts toegelaten, indien en voor 
zooveel dit tot aanvulling noodig is. 

Vrijwillig clienellcl personeel, dat bij de ill 
§ 1 venuelde ondercleelen aanwezig is boven 
de vastgestelcle sterkte, is overcompleet op 
dell voet vall het bepaalde in het v ierde lid 
rnn artikel 18 van het in den aanhef genoemde 
besluit. Deze overcompleete v rijwilligers ko
men tot het bezetten van bij bwi wapen in 
het distri ct opengevallen plaatsen v66r ancleren 
in aanmerking, en imlks c. q. in de volgorde, 
waarin de categorieen, tot welke zij behooren, 
in § 1 idjn genoemcl, terwijl iJ1 elke categoriP 
den voorrang heeft hij , die laatstelijk het 
!angst in den rang overcompleet was. 

§ 3. De landweerdistrictscommandant client 
op den laatsten dag van iedere maand , of 
daags te voren, aan het D epartement van 
Oorlog eene opgaaf in, ingericht volgens bet 
b ij deze beschikkillg gevoegde model I en 
aangevende de sterkte van het bij den lalld
weertroep in zijll di strict vrijwillig dienend 
porsoneel, gesplitst naar de categorieen in § 1 
bedoeld. 

§ 4. De militairen, die voor eene pension
noering op groncl van bet bepaalde in punt 6° 
van het in § 1 onder a vermelde wetsiu·tikel 
in aanmerking wen cben te komen, leggell bij 
de in te dienen aallv rage de verklari ng over , 
bccloeld in § · 2 de1· beschikking vall den 
.i\[iniste1· van Staat, Minister vall Oorlog cl.cl. 
25 F ebruari 1903, Illcle Afcl. , n°. 130. 

§ 5. 13ij de pen ioenaallv rage, in § 4 be-

doeld , kan door bclnnghebbcnden melle worclen 
overgelegcl eene opgaaf - in volgorcle van 
de voorkeur - van ten hoogste vier gemeenten , 
standplnatscn van landweer-compagnieen van 
bet wapen waartoe zij behooren, waar zij 
zich, al vrijwillig dienencle bij de lanclweer, 
zouclen wenschen te vestigen . 

§ 6. D e aanwijzing van de gemeente van 
vestiging, zoomecle van den datnm van aan 
melding aldaar, gescbiedt door den Minister 
van Oorlog bij de kenni geving van de be
schikking op de pensioenaanvrage in § 4 ,-er
m eld. Bij die aanwijzing wordt - voot· zoo· 
veel clit met de belangen van den d ienst bij 
cl e landweer te vereenigen i · - rekening. ge
houden met de in de ,,orige § bedoelde, door 
belanghebbenden ingediencle opgaaf. 

§ 7. De lichamelijke geschiktheid, gevorderd 
om te kunnen worden toegelaten tot de , er
bintenis, bedoeld in punt c van § 1, moet ge
bl eken z ijn uit een militair gen eeskunclig 
onclerzoek. 

H et onderzoek, in het vo rige lid vcrmeld , 
geschiedt - zeer bijzondere gevallen uitge
zonclercl - in een mili tair hospitaal en op 
uitnoodig ing van een landweerdistrictscom
mandant, van den plaatselijke- of den gar-ni 
zoenscommandant, van chefs van korpsen of 
van cliensten en van hooger geplaatste militaire 
antoriteiten. 

Omtrent den uitslag van bet onderzoek, in bet 
vorige lid vermeld, wordt aan den belangbeb
bende ee.ne schriftelijke verklaring afgegeven . 

§ 8. P ersonen, die bij bet in de vorige § 
becloelde geneeskund ige onderzoek voor den 
krijgsdi enst ongeschikt zijn verklaarcl , wordcn , 
al zijn de gebreken van li cb ten aarcl , niet 
toegelaten zonder machtiging van den Minister 
van Oorlog. 

§ 9. De aanvraag om machtiging tot toe
lating van personen, al s bedoeld in § 8, zoo
mede van personen, bedoelcl in het laatste lid 
van artikel 6 en van artikel 7 van het in den 
aanhef genoemde be luit, is met redenen 
omkleed . 

§ LO. P ersonen, die niet gevestigd zijn in 
eene gemcente, waar zij het in § 7 vermelde 
geneeskund ige onderzoek kunnen onclergaan 
en die zich ter zake van dat onderzoek naar 
de naastbijgelegen garni zoensplaats bebhen 
begeven, ontvangen, zoo de verbinteni s tot 
stand komt, desgewenscht terug de voor de 
reis daarbeen en voor de terugrei s gemaakte 
kosten van vervoer, berekend naar den vracht
prijs van de laagste klasse van de open bare mid
delen van vervoer, voor de reis gebrnikelijk. 

Op gelijken voet kunnen de kosten van 
10* 



11 A P Ltl L } 9 0 °1•. 

vorvoor, in bet vo1·igo lid bedoold , worden 
te rug ontvangen door hen, die bij het o-enees
kund igo onderzoek ongoschikt zijn bevonden 
voor den krijgsclienst . 

§ 11. Tot bet terugbekornen van de gelden, 
in § 10 bedoeld , wenden de belanghebbenden 
r. ich persoonlijk of schriftelijk - c. q. onder 
ovc!'legging van de verklaring bunner onge
schiktb eid voor den d ienst - tot den com
mandant in bet landweerdistrict, waarbinnen 
hunno woonplaats is gelegen. 

ti 12. D e ingcvolge hot bepaalde in § 11 
door den landweerd istri ctscom mandant gedane 
uitg!lven, worden aan dezcn doo r de admi
nistrati e van bet naastbijgolcgen ko rps terng
betaald en onder overlegging van een aanvrage 
om te ruggaaf "Van uitschotten , model 158 van 
hot roglem ent van administratie bij de land
m ach t, aan bet Rijk in rekening geb racbt . 

§ 13. H et bewijs rnn toestemming tot bet 
aangaan der verbintenis, dat voor den m inder
jarige tot de bescbeiden bohoort , bedoeld onder 
pnnt cl van art. 5, is ingericht volgens het bij 
deze boschikking gevoegde model III. 

§ 14. De van de verbintenis op te rnaken, 
in bet laatste I id van artikel 9 bedoelde aid e 
is ingericht overe.enkomstig bet model L•. A , 
bch oo1·ende bij de bcschi kking van 13 Maart 
1896, l ste A.fd. , n°. 26, m et dien ve rstande: 

dat in den v ijfden regel van die a kte achter 
het woord: ,.aangenomen" volgen de woorden : 
.,bij b et reserve-pe rsoneel der landm acb t" ; 

dat in den zevcndcn regel bij (3) worclt 
ingev ulcl : .,de landweer"; 

dat het gestelde in den achtsten tot en m et 
den elfclen regel luid t : ,. te clienen gednrende 
den tijd , die verst reken is na zeven jaren te 
rekenen van den eer ten Augustus eerst
volgende op de dagteekening dezer aid e, en 
½ulks onder al de daarvoor gestelde Y00 l'
waarden en bepalingcn , zoomede onde t· ge
houdenheid tot ecn ve rblijf onder de wapenen 

voor eerste-oefenin~ . van ten hoogste (1) 
eerste.her hal In gsoef en Ing 

dat in punt 5". in plaats Yan d e woo l'd en : 
.,wauneer de chef van bet korps , waarbij de 
aangenom ene r.al word en i ngedeeld", worden 
gestelcl de woordcn ; ., wanoeer de commandant 
in het landweerdi st rict , waarbinnen de aange
nom ene zijne vaste woonplaats heeft" . 

Onmicldellijk na bet aangaan van de ver
binteni s wordt aan den v rijwilliger bet uit
trcksel nit de krijgswettcn voorgelezen en van 

(1) In te vullen overeen komstig het ter zake 
bepaalcle in artikel 16 van bet besluit. 

cl ie voorlez ing een be,l'ijs opgemaakt 0Vdreen
kornstig bet daarvoor rnstgestelde model. 

§ 15. De aanwijzing van de \\·oonplaats 
binnen bet di strict , zoomede van den datum 
van aanmelding aldaar, geschiedt ten aanr. ien 
van de bedoelden onder c van § 1 door den 
landwee rdistrictseommandant. Deze houdt 
daarbij rekening met de belangen van den 
dienst , in clien zin , dat aan den adjuclant
oncleroffi cier de stand plaats van den landwee r
districts- (batal jons-) conunanclant wordt aan
gewezen als woonplaats; aan den sergeaot 
majoor (ad min istrateor) en aan den fourier de 
standplaats van den commandant der com
pagnie, tot welke zij behooren ; aan de overige 
onderoffi cieren en aan de korporaal s, voor 
zooYeel toepasselijk , eene woonplaats binnen 
of in elk geval nabij den kri ng, waarnit de 
compagnie, tot welke zij bebooren, hare man
schappen tl'ekt, daarbij eehter o. a . teven, 
zooveel rnogelijk lettende op de eischen eenei· 
doelt reffende verdeeling van de onderwij s
krachten ten behoeve van de oefeningen van 
de landweer en van bet plaatselijk mili tai1· 
ondeLTich t in den ,vapenhandel en in het 
schieten, 

0

in artikel 12 vermelcl. Van de corn 
pagnieen landweer-vesting-artillerie, die hare· 
m anschappen ni et uit een cl istl'ict ontvangen , 
zoomede van de eornpag nieen land weer-genie
troepen, -pontonn iers, -h ospitaalsoldaten en -
adm inistratietroepen kan een deel van het 
kader gevest igd zijn b uiten het d istrict , waa r 
die eompagn ieen hare standplaats hebben en 
in de cl istricten, waaruit d ie onderdeelen een 
dee! banner manschappen ontvangeo. 

V oor zooveel zulks met het bepaalde in het 
vo rige lid te ve reenigen is , wordt bij de aan
wijzing va n de woonplaats mede rekening ge
houden m et de wenschen van belanghebbenclen. 

H et personeel van de landweerdistricts
g roepen XXII t lm XXV, XXXI en XL"\:II, 
X X:X:IY tlm L'L"CYI, is vrij in de keuze van 
zijne woonplaats binnen de grnnzen van de 
g roep , waarvan het distri ct , waartoe het be 
hoort , dee! ui tmaalrt. 

!\ 16. De lanclweerdistri ctscomm andant neemt 
voor den staf van het landweer-bataljon of 
,,oor de landweer-compagnieen in zijn di stri ct 
geen v rijw illige rs aan, noch bek rachtigt rn r
bin tenissen van v rijwilligers voor di e onder
deelen, indien daarcloor de bij § 1 als uiterste 
gestelde sterkte zou worclen overscbreden. 

Hij treeclt alvo rens vrijwillige rs aan te nemen 
of de ve rbintenis van v rijwilligers te bekrach 
t igen Y00 t' een ander bataljon land weer-infan
terie, clan we! vo.or eene landweercompagnie 
van een antler wapen; die niet tot zijn district 
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behoort, in overlcg met den commandant van 
het bij de aanncming betrokken landweer• 
district. A.an den belanghebbende geschiedt 
c. q. medcdeeling van de gemeente, waar hij 
;dch in het distri ct, waarvoor hij wordt aan
genomen, zal hebben te vestigen, zoomede 
van den tijd , waarop h ij zicb aldaar zal 
moeten aan melden. 

§ 17. De vrijwilliger wordt na het aangaan 
van de verbintenis tot nadere oproeping met 
verlof hui waarts gezonden. 

§ 18. ,Jaarlijks op den lsten Februari, of 
doags daarna, dient de landweerdistrictscom
mandant aall het Departement van Oorlog 
,·oor ieder wapen afzonderlijk opgemaakte 
voordrachtell in , betrekkelijk de in het district 
aanwezigc vrijwill igers, die ingevolge de arti
kclen 13 en 14 onder de wapenen bebooren 
te word en geroepen , onderscbeidenl ijk tot 
eet·ste-oefenin,q of tot eerste.-het·halin,qsoefe11ing. 

De in het vorige lid bedoelde voordrachten 
zijn ingericht volgens bet bij deze bescbikking 
gevoegde model IV en wordcn in drievoud 
i ngezonden. 

§ 19. De vrijwilligers vervullen den e.e,·ste
oefeningstijd met de licbting van de militie, 
die na den datum, waarop tot hunne opkomst 
onder de wapenen is beslist, bet eerst wordt 
ingelijfd, en we! : 

et. de categorieen, bedoeld in artikel Iii, 
onder A , met de ingelijfden tot volledige 
ocfening ; 

b. de categorieen, bedoeld ill artikel Iii , 
ondcr B, met de ingel ijfden tot korte oefen ing. 
Zij worden daartoe onder de wapenen geroepen 
in de gemeente, waar zij in het register voor 
de landwcer zijn of beboorden te zijn inge• 
schreven, op verzoek van den cornmandeerende• 
officier van het korps , of den chef van het 
clienstvak, waarbij zij krachtens de voren· 
bedoelde beslissing den eerste-oefeningstijd 
hebben te volbrengen, en zulks: 

de in bet vorige lid onder a bedoelde cate• 
gorieen tegen een datum tusscben ii en lOMaart : 

de categorieen , bedoeld onder b, tegen een 
datum tusscben 26 Mei en I Juni. 

§ 20. De vl'ijwilligers, tot wier opkomst oncler 
de wapenen voor e.erst-e-herhalingsoefening is 
bcslist, worden daal'toe opgeroepen in de ge• 
m eente, waai· zij in het register voor de land
weer zijn of behoorden te zijn ingesclneven, 
op verzoek van den commaodeerende-officier 
van het korps, of den chef van het dienstvak, 
waarbij zij krachtens die beslissing de her• 
halingsoefening bebben doorloopen en :mlks: 

de categorieen, vermeld in artikel Iii, laatste 
lid, oncle,· .A tegen een datum tusschen 1 en 

ii Augustus, eerstvolgende op de clagteekening 
der be lissing; 

de categori~en YCrmeld in artikcl 15, laatstc 
lid , onder B, tegen een datum tusschen 1 en 
ii eptember, eerstvolgende op de dagteekening 
der beslissing. 

§ 21. Bij de oprocping van vrijwilligers over
eenkomstig de beidc vorigc § § bchoort steeds 
een termijn van ten min,9te tien dagen te 
worden gelaten tusschen de verzellding Yan de 
oproeping en den datum voor de opkomst 
va tgesteld , in welken termijn noch de dug 
van die verzending, noch de clag voor de 
opkomst bepaald, mag wordcn medegc,·ekend. 

§ :.!:2. V eertien dagen na den bepaalden dug 
tot opkom t onder de wap nen wordt door 
den korpscommandant, of den chef van hot 
dienstvak, bij den landweerdistrictscomman• 
dant onderzoek geclaan naar de red en van 'het 
achterblijven van vrijwilligcrs, die ni et hcbben 
voldaan aan de oproeping, in de vorige !i 
bedoeld. 

§ :23. .Blijkt bij dat ondcrzoek uit cen be
hoorlijk geneeskundig getuigschrift, dat cle 
achtergeblevenen niet tot opkomst onder cle 
wapenen in staat zijn wegens ziektc , dun 
kunnen zij ter zake van de opkomst voorloopig 
voor diligent word n gehouden. 

Op bet getuigschrift, in het Yorige 1 id be
doeld, is van toepassing hot bepanlde in de 
bescb ikking van den Minister van Oorlog, dd. 
18 November 1900, Yllde Afd., n° . 56. 

§ 24. Is cle wegens zickte achtergeblevcn 
v rijwillige t· zes weken na den bepaalden dag 
tot opkomst ondet· de wapenen om dezelfdc 
reclen nog buiten staat aan de to zijncn aanzien 
gedane op,·oeping tc voldocn, clan w01·dt die 
oproeping door den korpscommandant, of den 
chef van het dienstvak, ingctrokken . 

Van de intrekking eener oproeping, als in 
b t vorige lid bedoeld , geeft de korpscomman• 
dant, of de chef van bet dienstvak, kennis 
aan bet D eparterncnt van Oorlog en aan den 
landweerdistrictscommanclant, tot wien s perso 
nee! de vrijwilliger behoort. 

§ 25. De vrijwilliger, te wiens aanzien de 
oproeping i i..ngetrokken , als bedoeld in de 
vorige §, wordt het volgendc jaat· opnieuw 
opgenomen in de voordracht tot oproeping, 
bedoeld in s 18. 

Zou aan dezen vrijwillig r intusscben door 
of van wege den 1linister van Oorlog zijn 
vcrgund van woonplaats tc vcranderen, dan 
steit de lanclweerdistrictscommandant c. q. den 
commandant van het district der nicuwe Yes
tiging in kennis met de to zijncn aanzien 
gedane illtrekking van oprocping. 
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§ 26. De nijwilliger aan wien, nadat tot 
zijne opkomst onder de wapenen tot eer te
oefening of tot eersto-herhalingsoefening is 
beslist, door of van wege den Mini ter Yan 
Oorlog wordt vergund ,, an woonplaats te ver
anderen, wordt niettemin onder de wapenen 
geroepen bij het korps of het onderdeel Yan 
het dienstvak in die besliss ing vermeld . De 
landweerdistrictscommandant, van wien de 
voordracht tot zijne oproeping onder de wapenen 
is uitgegaan , verricht het vereischte to tijdige 
mededeeling van bet nieuwe adres aan den 
eommandeerende-oflicier van dat korps of aao 
den chef van dat dien tvak-ooderdeel. 

§ 27. De nijwilliger, die in den loop rnn 
bet jam· onder de wapenen i gekomen , of in 
clen loop rno bet jaar nog onder de wapenen 
moet komen tot eerste-oefening, clan we! tot 
eerste-herbalingsoefening, is in dat jaar niet 
ve r·pli cht deel te nemen aan de oefeningen, 
bedoeld in artikel 11 der landweerwet. 

§ 28. De commandeerende-officier en de chef 
van het dienstvak, in § 20 bedoeld , zijn be
voegd om den nijwill iger , die bij het korps 
ouder huone bevelen tot eerste-herhalings
oefening onder de wapenen i en ten I unneo 
genoegen bewijst in den rang of den stand, 
dien hij bekleedt, naar behooren geoefend zijn, 
met ve rlof huiswaarts te zeodeo - en zulks 
ongeacht de mate van bekortiog di e de tijd, 
voor welken - tea hoogste - de,10 vrijwilliger 
is opgeroepen, daardoor zoo oodergaao. 

Het bepaalde in bet vorige lid is io be
g insel mede van toepassi ng op den vrijwilliger, 
die tot eerste-oefen ing onder de wapenen is, 
met dien verstahde evonwel, dat dev.e in geen 
geval met verlof hui swam-ts wordt gezondeo 
v66r den l sten October. 

§ 29. De vrij\\·illiger, die gedurende v.ijo 
verblijf onder de wapenen tot eerste-herhalings
oefening door ziekte of andere redenen aan 
den werkelijken dienst onttrokken is geweest, 
wordt, zoo dit door den oommandeerende
officie r· van het korps of den commandant 
van het clienstn,k-onclerdeel noodig of wensche
lij k wordt geacht, een gelijk aantal dagen 
!anger onder de wapenen gehouden als de 
onderbreking rnn den werkelfjken dienst heeft 
gedmu·d. 

§ 30. Voor de toepass ing rnn bet bepaalde 
in :Htikel 18, laatste lid , punt 3°., wordt door 
den landweerdistrictscommandaot bij een met 
redenen omkleed ,·oor tel rnachtiging gevraagd 
aan den Minister van Oorlog. 

§ 31. De belooning, vermeld in artikel 19, 
wordt, binneo de in dat artikel aangegeven 
grenv.en, door den landweerdistr-ictscomman-

dant Yoor ieder gernl rn tgesteld , en v.ulks 
oaar den maat ta£: dat aan den belangheh
bende per uur , dat hij aan het in artikel l:l 
vermeld plaatselijk onderricht deelneemt, z66-
veel toekomt, dat het tijdverlies voor den 
gang naar en van de oefeningsplaats daarin 
mede is vergoed met ongeveer f 0.30 per vol 
uur; gedeelten van een uur komen daarbij 
oiet in aanmerking. 

§ 32. De uitbetaling van : 
a. de geldelijke tegemoetkoming, rnrmeld 

in artikel 10 ; 
b. de jaarlijksche toelagen, vermeld in dP 

artikelen 18 en 24; 
c. de belooningen, vermeld in artikel 19 ; 

geschiedt - voor zooveel de belanghebbenden 
daarop aan praak hebben - op aanvraag Yan 
den land \\·eerdi tri ctscornmandant en nadat 
de betrekkelijke betalingsbewijzen door dezen 
zijn goedgekeurd, door de administratie van 
het in of naast bij diens standplaats gelegen 
korps, en wel : 

de tegemoetkoming onder a bedoeld, zoodra 
de belangbebbende daarop aanspraak h eeft 
verkregen; 

de toelagen onder b bedoeld, bij het einde 
van ieder jaar ; 

de beloon ingen onder c bedoeld, maandelijks. 
Aan hem, die in den loop , ,an het jaar ui t 

de sterkte wordt afgevoerd wordt de toelage, 
in het vorige lid onder b bedoeld , zood ra 
mogelijk na het tijdstip nn afvoering uitbe
taald. D e belanghebbende wendt zich tot 
het \Te rkrijgen van het hem toekomende, per
soonlijk of schriftelijk tot de administrati e 
van het korps, in het eerste lid voor de be
taling aangewezen. 

§ 33. D e landweerdistrictscommandant zendt 
jaarlijks op den 1 ten Mei, of daags te voren, 
aao bet D eparternent van Oorlog eeoe nomi -
natieve opgaa£ in van de vrijwilligers, aan 
wie sedert den l sten Mei van bet vorige jaar 
op zijne aann-aag eene engagementspremie, 
als vermeld in a rtikel 10, of gelden, als be
doeld onder a, b en c in de vorige ~ ?.ijn 
uitgekeerd, met vermelding van de bedragen 
achter ieder naam. 

De in het vorige lid bedoelde opgaaf is in 
gericht volgcns het bij deze beschikking ge
voegde model V. 

§ 34. D e landweerdistrictscommandant, die 
op grond van het bepaalde in artikel 23 een 
onderofficier als vrij11;1Jiger heeft aangenomen 
met vernietiging van diens ,erbintenis voor 
bet reser,ekader van de 2de categorie (bij bet 
regiment genietroepen voor het resen·ekader 
van cle 3de categorie), geeft daarrnn kennis 
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aan den commandeel'ende officiel' van het korps, 
waartoe de onderoffi ciel' beboorde, met ,-ermel
ding van de gegevens voor het stellen van de 
volgens bet tweede lid- van § 36 vereiscb te 
aanteekening in het stamboek van dat korps. 

§ 35. H et scbriftelijk bewijs van het aan
gaan der verbintenis, bedoeld in artikel 24, 
behoort te zijn ingericht overeenkomstig het 
b ij deze be chikking gevoegde model II. 

§ 36. De aanteekeningen betrekkelijk de 
verbintenis, het vertrek met gl'oot-verlof en 
de opkomst in werkelijken di enst van bet 
personeel, bedoeld onder c van § 1, luiden in 
het stamboek als volgt : 

1°. die betrekkelijk de aangegane ,·erbin ten is 
a. in den rang van : adjudant-ondel'officier, 

sergeant-majoor, fourier of se rgeant 
,,Den . . vrijwillig geengageerd als 

adj uclR nt•ondArofficir.r 
ser~t'ant-rnajoor 
fourir.r 
1rnr:ceant 

,,bij de l'eserve voor de landmacbt om te 
,,dienen bij de landweer tot den lsten Au
,,gustus .... (1), 

150 
,,met .f 1

7
?<J 

. 0 
pl'emie". 

75 
b. in den rang van·:korporaal of als sqldaat 

(tamboer of hoomblazer) 
,,Den . . . . . . . nijwillig geengageerd als 

,,(rang of stand te venne/den) bij de reserve 

(1) In te vullen bet jaar, waarin op den 
l sten Augustus het zevende jaar verstrijken 
zal, te rekenen van den l sten Augustus eerst
volgende op den datum del' vel'hintenis. 

,,voor de lanclmacht om te dienen bij de lancl
,,weer tot den l sten Augustus . . .. (l )"; 

2°. die betrek'kelijk het vel'tl'ek met gl'oot 
vel'iof en de opkomst in werkelijken dienRt 

On rlR.to met groot verlof". 
"Den . 

Den in ,verkelijken dienst". 
"Op dalo 

Bij het aangaan der verbintenis overeen 
komstig het bepaalcle in artikel 23 wordt in 
het stamboek van het kol'ps, waa!'toe de aan
genomene behoot·de, en we! in de laat te 
kolom, de navolgende aanteekening gesteld : 

,,Den . . . . . . ovel'gegaan als (,·ang te -rei·

,,melden) bij 
,.het . . Rataljon Landwecr-infflnlerie } 
,.,tr. Landweer-vet-ting-arti 11 erie in het .. L~mcl -
,.do Landweer-genietroeptm 

,,weer-district met eene nieuwe verbintenis b ij 
,,de reserve ,oor de landmacht om te dienen 
,,b ij de landweertot den l s ten Augustus ... (l )". 

In het stamboek van het wapen in 1rnt land 
weerd istrict , waarvoor de verbondene is aan
genmuen, wordt in kolom 4 aangeteekend: 

,,Den .. .... ovel'genomen als (rang te ve,·-
,,111,elden) van (korps van het Zeger te vermelcle11) 
,,met eene nieuwe Yerbintenis• bij de resel'n· 
,,voor de landmacht om te dienen bij de land
,,weer tot den l sten Augustus . . . . (l )". 

§ 37. H et beslnit en deze beschikking t redcn 
in werking op den 16don :M:ei 1904. 

's G-ra,enhage, den llden April 1904. 
(.get .) ,T. W. Br:RGAK~IU~. 

, 
(1) In te vullen het jaar, waarin op den 

l sten Augustus het 7.eYende jaar Yerstrijken 
7.aJ te l'ekenen van den l s ten Augustus cer, t
volgende op den_ datum der Yerbintenis. 
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van Staat , 1linister van Oorlog, van den 
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• LA~DWE 

Opgaaf betrekkelijk den stand der sterkte van het 

Z ij n i n d e n I o 

.Bataljon land • 
weer infante• 
rie 

t-itaf 
l • compagnie . 
2;t-
)l• 
4• 

Landweer• 
Yesting-artil
lerie (4) . 

('ompagnie. 

1£nz. " 

Landweer-Ad 
m ini stratie
t roepen. 

Compagnie. 
~=11:l. . . 

Total en 

Waren aanwezig op den l sten de1·, maand . 

behoorende tot de catagorie (3) 

a b C a b r a b c 
a lb r 

a b C b I C b C C 

I 

r. 
I, •· 

) .. 
I l· I 

·' ', 

afgegaan. (1) 

Serg. -majoor. 

behoorende tot de catagorie (3) 

C a. b C a b c 
a !b 

C a b c ab l c lb C b ( 

I• 

., 



I I I I I I 
..... .. U. .., L .... ~ ..Ll.'-'1 '-' L • .., 

" ,;; r:n - -I I I I I I I> 
Adminis- U1 s !!: ~ - a, 

I I I I I I "" 
0-

~ " t:o "" trateur. (D 

I I I I I 1, i:,- " :s ..... -· " 0 s C (D - i- ---
I I I I I· g 0., :s C ,:, Instrllcteur g 0-Ct> Q. ~ I I I I I I - "" ::, of bosterutl 0 .c: 

0., 0 "Cl 
' I I .1 I I I " 

Ct> om enz. :' (Jq 
(D 

Ct> ., 
I l I I I I ""' I> ~ 

;,;- "' 0 
I I I I I I "" Sergminten. 0 :s 0., 3 I I I I I I Ct> 

(D 

" Ct> ~ 
I I I I I I I> " p " I I .1 I - 1------ I ~ F ouriers. :s 

"" :§ - ll'l 
I I .1 I I I g ::,' 

- " (D 

I I I I I I "" 
(i;' ..... 

I I .I I I I :§ 
Korporaals. Q. 

- " ;;;· 
_ I ___ I .I I I I "" 

..... 
Soldaten ::!. 

I I I I I I " () 

I I I I I I " Taniboers . ~ ... 1--' 
1--' 

I -r •, I I I Hoornblazers. 0 

" "Cl 

I I I I I I I> Q. ~ 

I I I I I I "" 
Acljudant- (D .,, 

onderofficier. :s --
I I I I I I N ~ 

" c: H 

I I I I I I I> w ::, ::"' 

I I I I I I 0- Adminis- Ct> 0 t; "" Ct> trateur. ~ "O 1--' 
a, I I I I I I i:,- .. 

" 0 § er (0 <Cl 

9 I I I I I 0 0 0 I I I> ..., 
1 nstrueteu r g < - a, 

~ 5 I _ I ___ I I I I "" ::, of hcsteuu.l 0 Ct> 

0., 0 C 

I I I I I I Ct> om enz. :' 
<l s; 0., " Ct> - .., 

::, Ct> I I I I I I ,:, g: s 0., C - - ----
" I I I I I I "" Sergeanten. ~ ::, 0., 0-
~ -T ---· I - ·1 I 

_ I ____ 
I "' Ct> 

" .. 
I I I - I I 

C, 0., 

" "' ~ ~ ::, 
I - : _- I I - I I "" " F ouriers. C 

< - __ IJ'l 
s 0 I I I I I " g 

9 _I ___ I I I 
-

I 
- - - I (i;' " a "" Korporaals " _ ! ___ I I I ·- -

I I ~ ::, 
"' ,. .::; <: 2i: -

I - T-- I I I I "" "' - -· tlolclaten. N 
;;- I I__ I I -=. 1 I " ~-g_ -

_ _I_ ---1_: _ I _ J _ I I "' Tamboers. 
<: I . I - - I - I .I Hoomll laze rs. "' 

,., -~ - -- 1--' 
c.. (1) /\an tc tC'ckenen de rcclen waarom afgeg0gaa11 . C< 

~- ..... ,., c,:, 0:, 
(2) op wclkc wijze bijgckorncn. ,-; 5 

"' " " " l;t, ti ~- (3) Hccloeld zijn de catcgorieen ,1, I; en c, vcrmcld in § 1 dcr beschikki11g. "' 01 

"" t" 
(4) Aan te teekenen, rang- en standsgewijze, hoeveel ,·an de vermelclon ;>: 

:-' 
laatstelijk hebben gediencl bij de pantserfort-arttillerie. 
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AANYULLINGSYERKLARING. 

Ik, (1) . . (2) 

MOD"EL II. 

. bij (3) Yerbind mij om, bijalclien 

ik geclurende den tijd, dien ik - op grond van artikel 2, punt 6°., van de Pensioenwet Yoor 

de Landmacht 1902 en van mijne deswege aangegane verbiutenis - tot bet reserve-personeel 

de r Laudmacht zal behooren , wordt aangewezen voor den dienst bij de landweer, zoofang die 

aanwijzing duurt, na te komen alle Yerplichtingen, die wegens bet bepaalde in art. 12 rnn 

het Kouinklijk besluit van 27 Februari 1904, n°. 5, op den nijwillig clienende bij de lancl

weer rusten. 

(1) Naarn en vooruamen ,oluit. 
(2) Rang. 
(3) Korps, of zoo de belanghebbende niet bij 

een Korps dien t , wapen of dienstvak. 
(4) Handteekening. 

Behoort b\j de beschikking van den 
Minister v_an Staat, Minister 
van Oorlog, dd. 11 April 1904, 
Illde .Afd., n•: 2. 

. den 

(4) 

De ondergeteekende (1) 

. 19 . 

(1) N aam , Yoornamen , 
qualiteit en woonplaats 
van den vader , den 
voogd of de moeder
voogdes. 

verklaart biJ. deze in i\jne hoedanigheid van 
hare 

den rninderjarige (2) 

MO]H;I. III. 

vader 
,,oo~d van 

11wt:Hl~r-vuogdes 

(2) N aam en voornamen 
van den minderjarige 
- c. q. ook zijn rang. 

(~) Handteekening van 
den . 
Ye gene , die de toe-

er in toe te stemmen, dat gemelde minclerjarige zich bij cl e 

reserve voor de landmacht verbinclt om het Koniukrijk der 

Nederlanden als v rijwilliger bij de landweer te dienen en zulk~ 

oncler al de daarvoor gestelde Yoorwa~rden en bepalingeu . 
stemmi ng verleent, ge
legaliseerd door den 
l zljne 
rnrgemeester van hare 

woonplaats. 
(3) 



Bohool't bij de bcsch ikking van den Mini ster n1n f.\tant, 
Min iste ,· van Oorlog, dd. 11 Apl'il 190-1, 

IIIdc .A.fd. , n°. 2. 
MODEL IV. 

e L a n d w e e r d i s t r i c t. 

infante l'i e ~---
vcsting-arti l Cl'i c 

-VOOR ORACHT 1; ((11, , ·erl~fqrtn,ql"l ·s tlm· lrmrhree,·-geni ct l'o~pcn , in bovenve,·-meld clist,,ict "m11rezi_q, die ;i,_qe1·ol,qe de ,,,.t ikele11 l,~- 16 1'(/1/ 
ponto n111ers 
hos itaalsolc aten 
ad mi nistrnti ct l'ocpen 

het K oninklijk B csluit van 27 Febrtutri 1904, n° . 6, in 19 . . oiule,· de wapenen behoo,·en te warden ,qeroepen , ondersrheidenlijk tot eers fe
oefeni n,q of tot eerste-herhalin,qsoefeni11,q. 

I 

D ag, iii vVoonplaats, 
§ N.A.)(RN maand jaal', Rang of en 

(Gemeente, 

" f:N van h ot 
Si Rta nd. straat of wijk , 

de l' 
0 

YOORNA ~rnN. 
numn1c r). 

uangaan 
en 

~ verbin tcni s (1). 

] lCoot, ,Tan Scl'geant- N euzen, 10 F ebl'ua l'i 
majoo l', W ate l'Stl'. 16. HI 

admin istrate111'. 
2 Rood, Gel'ri t . Sel'geant. Zuidzande, 6 Aug ustus 

Wijk 13, n" . 14. 19 
3 Bol', Al'ie K orpol'aal. Hreskens, 31 Decombel' 

Wijk E . n", 12. 19 

(l ) D o op of na 1 F ebrual'i tot de vcl'bin tenis toegelatenen 
WOl'd cn opgcnomen in de voorclrncht, die op den l sten 
oE den 2dcn Februari vnn hot jaa ,·, l'O igcnclc op dnt 
ht1nno1· vc,·b inteni s, wo ,·dt ingccl icncl . 

Onde l'cl ccl 
van 

het W apen, 
wan l'bij 

ingcclccld. 

3de Comp. 

:.!de id . 

2de id. 

-
Beh oort ingcvolge a rtikel 16 van a bO 

bovenvermelcl K oninklijk .Beslu it onder "O $ 
0 = 0 de wapcncn to wo ,·cl en gel'oepen : Toe- " I> g 

b.O 
ji ~ 00 ~ li chtingon. j 

:> 
b.O 

~~~~ 'Cl C o, ... 
"' .5 ~~ ~-;:: o:&~~ .l!l ... 0 ~~ b( 

"' A 
-8~ ;::~ -~ "' "' 0 "Q 0 ~ §5 ~ g '+-< ~ Cl,) I;';! 0 "' = ..., 

"' ... ""' P::i ~ 0 0 "O ;> ..c:I ~ ...!:l 0 "O ;> ..c:I ..., 
-

- - ja. 2 maan- Bcbool't tot 
den. de categol'i c 

va n art. 14, I. 
ja. 4 rnaan- - - Idem 

den . van a rt. 13/J . 
- - ja. 1 maand. Idem van 

art. 14, 11/J. 

. den . rn . 
IJe Co111mo 11dr111f i 11 het lr111d11•e!"l·rl-ish'frf, 

I-' 
I-' 

I-' 
<:O 
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8ehoort bij de beschikking van den Minister rnn !-ltaat, 
)[ini ster van Oorlog, dd. lJ April 1904, MODEL V. 

IIIde Afd., n°. :l. 

e L a n d w e e r d i s t r i c t. 

N01'CI "ATIEVE OPGAA.F van de vrijwilligers, aan icie t-usschen 1 Mei 19 . en 

.XA:MEN 

~:N 

1 .Mei 19 .. op aanw aag van den Conwutndnn f in bo-venverinelcl lanchveerclisfrict 
_qelclen zijn uitbetaalcl, met vermelcling van de bed,·agen, enz. 

(§ 33 der bescbikking van den :Minister van Btaat, )[inister Yan Oodog, 
dd. 11 Ap ril 1904, IIIde Afd ., n°. 2). 

Bedrag van de uitkeering 

als tegemoetkoming I "' ..; A dmini-
== 

..., 

1 5 
2 0 

C, C) stratie, door "-0 ingevolge art. 10, laatste "-0 ..C:: 
== ~ <> -E Rang. a, lid, bet ~ == a, welke de s -~ van "' .,; " ~ --" "-0 " ,-0 

"' Koninklijk Besluit van ==-= "-0 § "' == is § "-0 
~ 

§ betaling "3 VOOltNAMEN. " '- 27 F ebrnari 1904, no. 5. 0 
== s s 0 "-0 Q. -~ £ 0 gedaan. E-< 

== 0 <> 
"' "' 0 "' 0 

"' bij I bij " 
.0 0 2 

cl "' 
a, ~ aanneming. bevordering. --0 

cl "3. 

. 
-

----· 

Totalen 

Aldus naar waarheid opgemaakt, 

Te , den l sten ;llei 19 

De Co1n1nanclant 'Vlln het lllndweerdistrict, 

1 :~ Apr·il 1904. B};surrr, betreffende collegien 
van zetters voor 's Rijks directe belastin
gen. S. 69. 

vVrJ WILHELMINA, ENz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.l<'inancifu1 van 19 Maart 1904, n•. 89, (Directe 
Belastingen) ; 

Herzien bet Koninklijk besluit van 8 Maart 
1894 (Staatsblacl n°. 43), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 30 ,Juli 1901 (Staatsblacl n°. 200); 

Den Raad van i::ltate gehoord (advies van 
:l9 Maart 1904, n•. l:l) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 April 1904, n°. 91 
(Directe Belastingen) ; 

Hebben besloten en h sluiten: 
Art. 1. De eerste zinsnede van artikel 2 van 

het Koninklijk besluit van 8 Maart 1894 (StaC1ts
blad n•. 43), zooals die laatstelijk is gewijzigcl 
bij artikel 1 van Ons hesluit van 30 ,Tuli 1901 
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( taatsblacl n°. 200), \\·ordt ,·crvangen door het 
volgende: 

, oor de belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsten worden in de genoemde gemeenten 
colleges van zetters ingesteld , be taande uit 
den voorzitter n vier leden , te weten: 

een college van zetters voor elk der acht 
kantoren te .dmsfenla,n ; 

een college van zetters gezamenlijk voor do 
eerste on vierdc afdeeling, een voor de tweede 
afdeeling en een ,·oor de derde afdeeling, allo 
te Rotte,-dam; 

een college van 7.etter gezamenlijk voor de 
c,erste afcleelingen voor bet kantoor Srheveningen, 
een ,-oor de tweede afdeeling en een voor de 
derde afdeeling, alle te 's-(ha·venhage. 

2. Dit be luit treedt in werking op den twee
d en dag na <lien der dagteekening, waarop h t 
in het Staatsblad en in de taatscoiwant is 
geplaatst. 

Onze voornoemdc Minister is belast met d 
uitvoering van dit besluit, hetwclk gelijktijdig 
in het taatsblad en in de Staatscourcmt zal wor
den geplaat t en waarvan afschrift zal worden 
gezondeu aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Sorrento , den 13den April 1904. 

(.qet.) WILHEL)ll .r A. 

De Minister van Financii!n, 
(.qet. ) HARTE YAK T1m KU:KBURG. 

(Uitgeg. 2"2 April 1904.) 

13 April 1904. B .i<:ST,Ul'I', betreffende de aan
wijzing der kringen rnn de commissien 
van aanslag voor de bela ting op bedrijfs
cn andere inkomsten en van hare tand 
plaatsen. S. 70. 

WrJ WILID~L:;\H~A . . 1rnz. 

Op de voordracht rnn Onllen )linister van 
Financien van 19 Maart 1004, n°. 88 (Directe 
Belastingen) ; 

He1·zi n het Koninklijk bcsluit van :.!8 Octo
ber 1 93 ( taatsblad n°. 157), laatstelijk gewij
zigd bij Ons be luit rnn l5 Februa1·i 1904 
(Staatsbutd n°. 45) ; 

Den Raad van 8tate gehoord (advies van 
:61 )lnart 1904, n°. 11) : 

Gelet op het nader rapport van Om,c,n Yoor
noemclen )lini ter van 7 April 1904 , n°. 92 
( Directe Belastingen) ; 

Hebbcn besloten en besluiten: 
Art. 1. De staat behoorende bij het Konink

lijk besluit van 28 October 1893 (Staatsblad 
n". 15 I , laatstelijk gewijzigd bij On besluit 
,·nn 15 F ebruari 1904 (Staatsblad 11°. 45), wordt, 

voor zooveel de gemeente Amsterdam betreft, 
gelezen als ,·olgt: 

STANDPLAA'J\ r:N D1':R CO)BHRRl~:x YA?< 

AANSLAG. 

Am ster da1n. 

GE~lf;f:N'l'l<:N OF G};DElU,Tf:N VAN o,:~ri,:,:x·n:x, 

TOT F: LKE COMMISSH: lH:nOORl<:NDE. 

Amsterdam, lste kantoor. 

Amsterdam. 
Amsterdam, 2de kantoor. 

Amsterdam. 
A.msterdam, 3dc kantoo 1· . 

Amsterdam. 
Amsterdam, 4de kantoor. 

Am8 t er dam. 
Amsterdam, 5cle kantoor. 

A,ns ter d a.m. 
Amsterdam, 6de kantoor. 

\ 
A ,n,9 ter dam. 

Amsterdam, 7de kantoor. 

A1ns te1· dam. 
Amsterdam, 8ste kantoor. 

2 . Dit besluit treedt in werking op den t,rnl·· 
den clag na dien der dagteekening, waarop het 
in het Staatsblacl en in de Staatscowrant is 
geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is b last met de, 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblarl en in de Staatscoumnt ½al 
worden geplaat t en waarvan afschrift ½al 
worclen gezonden aan den Raad van State <'11 

aan de Algemeene Rekenkamer. 

Sorrento, den 13den April 1904. 
(gPt. ) WILHEL:;\1.I .c A. 

De Mini.yfel· van Financien, 
(get.) fuR'.l'E V. T .ECKL'ENB RG. 

(Uitgeg. 2:.l Ap,·il 1904.) 

13 A.pril 1904. BESLUIT betreffende bezol
diging van een gemeente-veldwachtcr. 

WrJ WILHELMI.r A , i<:NZ.; 

.Beschikkende op het be roep, ingeste ld Boo ,· 
den raad der gemeente P eursum tegen bet he
sluit van G·edeputeerdc Staten van Zuidholland 
d.d. 15121 Dec. 1903, B, n°. 4822, 3• :,fd., G. S., 
n°. 35, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
de begrooting der plaatselijke inkomsten en 
uitgaven van die gemeente ,·oor het dienst
jaar 1904; 

Den Raad van State, enz. ; 
Overwegende : 

dat Gedcputeerde Staten hovenvcrmeld he-



158 18 A P ll. 1 L • l 9 () 4, , 

sluit hebben genomen op grond dat op be
doelde begrooting voor de bezoldiging van den 
veldwachter een bedrag van f 150 is uit
getrokken en voor dien kleeding en uitrusting 
f 30; dat deze twee bedragen onvoldoende zijn 
om te Peursum te knnnen !even; dat zulks 
door den Raad dier gemeente zelfs is erkend, 
toen hij voor de hefting van een boofdelijken 
omslag de; kosten voor noodzakelijk levens
onderhoud stelde op f 300 voor een gezin 
zonder kinderen ; dat bij eene geheel onvol
doende bezoldiging de veldwachter verplicht 
is om ten einde te kunnen ]even fooien van 
particulieren aan te nemen, ten koste van zijne 
onafbankelijkheid ; dat zoodanige toestand in 
strijd i zoowel met bet algemeen als met het 
gemeentebelang; dat mitsdien de onderwerpe
lijke begrooting, waarop eene geheel onvol 
doende bezoldiging voor den gemeente-veld
wacbtet· is uitgetrokken, niet voor goedkeuring 
vatbaa r is, te meer waa1·:de gemeentefinancien 
alleszins toelaten den veldwachter beter te 
bezoldigen ; 

dat de raad der gemeente Peursum van dit 
besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
bernep is gekomen, daa-rbij aanvoerende dat 
eene bezoldig ing van/150 met zijne verdiensten 
door het verrichten van veldarbeid , voor den 
gemeente-veldwachter voldoende is om zijn 
gezin te onderbouden, daar hij in eene zoo 
rustige gemeente als Peursum weinig dienst 
doet of beboeft te doen ; 

0., clat op de in bet bestreden besluit aan
gevoerde gronden door Gedeputeerde Staten 
van Zuidbolland terecht is beslist dat de op 
de begrooting van ontvangsten _ en uitgaven 
der gemeente Peursum voor het dienstjaar 1904 
uitgetrokken bezoldiging van den veldwachter 
onvoldoende is en dus terecbt door Gedepu
teerde Staten aan die begrooting hunne goed
keuring is onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestreden beslui t te handhaven . (Gem. St.) 

18 4-pril 1904. BESLUIT houdencle nadere be
palingen omtrent de zeebrieven en jaar
passen in Nederlandsch-Indie. S. 71. 

W rJ WILHEL:NUN.A, :irnz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van den 13den Februari 1904, Litt. 
A•, n° . 23 ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
:.!:l :i\Iaart 1904, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzeq voor-

noemden )[i nistor van den 1:2den April 1904, 
Litt. A', n°. 9; 

Hebben goedgevonden on verstaan: 
Artikel 5 van bet Koninklijk besluit van 

30 Januari 1874 (Neder landach Staatablad n°. 15, 
Indisch Staatsblad n°. 113), houdende vast
stelling van een reglement op de zeebrieven 
en jaarpassen in Necle,·lanclsch-Indie wordt ge
lezeb als volgt : 

,.Geene zeebrieven of jaarpassen worden af
gegeven voor schepen, op den voet van oorlog 
nitgerust, nocb voor schepen, waarvoor de 
Gouverneur-Generaal om redenen Yan Staats
belang de afgifte niet raadzaam achi. 

Onvern1inderd de bepalingen der artikelen 11 
en 23 kunnen om redenen van Staatsbelang 
reeds Yerleende zeebrieven of jaarpassen door 
den Gouvernenr-Generaal wordon Yervallen 
verklaard." 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid en van 
Buitenlandsche Zake11 en aan don Raad van 
State. 

Sorrento, den 18den April 1904. 
(get. ) WILHEL 1YlIN A. 

De Ministe,· van Kolonii!n, 
(get. ) lDENJ3URG. 

(Uitgeg. 4 Mei 1904.) 

18 April 1904. Br;sLlJIT houdende ,,aststelling 
van bepalingen voor de regeling en de 
rekening en verantwoording van de jaar
lijk cbe toelagen voor kleine onkosten en 
bureelkosten, toegekend of toe te kennen 
aan rechterlijke colleges, ambtenaren van 
bet openbaar ministerie bij die colleges, 
de procurems-generaal bij de gerechts
boven fungeerende directeuren van politie, 
de auditeurs-militair in de mi li taire anon
dissementen, de kantongerechten en de 
ambtenaren van het openbaar ministerie 
bij de kantongerecbten, den centralen raad 
van beroep en de raden van beroep voor 
de ongevallenverzekering. S. 72. 

WIJ WILHELMJNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 'llden April 1904, 4° afclee
ling; n°. 199; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van alle daa rop betrekking 

bebbende v roegere Koninklijke besluiten, vast 
te stellen de navolgende bepalingen voor de 
regeli ng en de rekening en verantwoording 
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van de jaarlijksche toelagen voor kleine on
kosten en bureelkosten, toegekend of toe te 
kennen aan rechterlijke colleges, ambtenaren 
van het openbaar ministerie bij die colleges, 
de procureurs-ge1rnraal bij de gerechtshoven 
fungeerende directeuren van politie, de 
auditeurs-mil itair in de mi litaire arrondisse
menten , de .kantongerechten en de ambtenaren 
,,an het openbaar ministerie bij de kanton
gereehten, den centralen raad van beroep en 
de raden van _beroep -voor de ongevallenver
zekeriug. 

Art. 1. De jaarlijksche toelagen voor kleine 
onkosten en voor bureelkosten, tot heden toe
gekend, blijven, behoudens nadere wijziging, 
vastgesteld op de v66r de dagteekening van 
<lit besluit verleende bedragen. 

2. Uit de toelagen voor kleine onkosten en 
voor bureelkosten mogen geene andere uit-

, gaven wordeu bestreden dan voor: bezoldiging 
van bedienden, kosten van bureelbehoeften, 
van druk- en bindwerk, van aanplakking, van 
verlichting, verwarming en schoonhonden van 
lokalen, ko ten van bezoldiging van klerken 
ten parkette van de ambtenaren van het open
baar ministerie bij de Fllehterlijke colleges en 
kantougerechten , ten bureele van de procureurs
generaal bij de gerechtshoven fungeerende 
ii,·ecteuren van pol itie en van de auditeurs
militair ; belooningen van tijdelijk in dienst te 
nemen schrijvers en bedienden bij den centralen 
rnad van beroep en de raden van beroep voor 
de ongevallenverzekering ; kosten van telepho_ 
ni sehe gesprekken en abonnement op telephonen 
voorzoover voor het laatste machtiging door 
Onzen Minister van J ustitie is verleend, brief
porten, frankeergelden en andere dagelijksche 
huishoudelijke uitgaven. 

Onder de:;,;e laat ten zijn niet begrepen uit
gaven voor aanschaffing en onderhoud van 
mobilair · voorzoover zij niet klein en van 
dringenden aard ~ijn. 

Zoolang de griffi.ers bij de rechterlijke colleges 
on kantongerechten emolumenteu genieten, 
blijven de hierboveu genoemde kosten voor
zooveel zij de griflien betreffen, ten laste van 
den betrokken griffier. 

3 . Indien aan een college en den daarbij 
behoorenden ambtenaar van het openbaar minis
terie gezamenlijk eeue toelage is verleend is 
Onze Minister van Justiti e bevoegd, het aan 
elk van beiden uit te keeren bedrag vast te 
stellen. 

4 . V66r den 15den Februari van elk jaar 
wordt door de in het hoofd van dit besluit 
aenoemde colleges, kantongerechten en amb
tena ren aan Onzen Minister van Ju titie, op 

de door dezen vast te stellen wijze, rekening 
en verantwoording gedaan van de door hen 
uit de verleende toelagen bestede gelden. 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van <lit besluit dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift :-ml 
worden gezonden aan cl e Algemeene Reken
kamer. 

8orrento, den l&len April 1904. 
(get. ) WILHELMlN A. 

De Minister van Justitie, 
(get. ) ,J. A. LOEFF. 

(Uitgeg. 30 April 1904.) 

18 A.pi·il 1904. A1uo;sT van den Hoogeo Raad 
der N ederlanden, houdeude besli s ing clat 
waar in eene gemeente meer clan eene 
eommissie tot wering van schoolverzuim 
is ingesteld , de aard van baar werkkring, 
zooals die in cle leerplichtwet en in het 
K(minklijk besluit van 16 November 1900 
(Stacttsblad n°. 200) is omscbreven, mecle
brengt, dat die commissie met de zorg 
voor ambtshalve insch rijving op eene lagere 
school belast is, binnen wier kring cle ,·oor 
het schoolverzuim aansprakelijke personen 
wonen ; dat noch de wet, noch voormeld 
Koninklijk besluit zoodanige commiss ic 
bindt bij de keuze der school in eenig 
antler opzieht dan hierin , dat volgens 
art. 20 § 4 cler wet met den wensch van 
den belanghebbende, indien daarvan blijkt, 
zooveel mogelijk rekening moet worclen 
gehouden. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending doo 1· niet toepassing van art. 23 

§ 1 der Leerplichtwet, en door verkeerde toe
passing van art. 22 al. 5 dier wet, art. 1, l ste 
lid Koninklijk besluit van 16 ovember 1900 
(Staatsblacl n°. 200) en a rt. 216 Strafvord.; 

Overwegende, dat ge requireerde heeft terecht
gestaan ter zake : clat hij als vader van zijn bij 
hem inwonend de tijd s nog leerplicbtig kind 
G., geboren 12 Nov. 1892, met de ve1·zorgiog 
waarvan hij was belast, niet hee~t zorg ge
dragen dat aan dat kind voldoende lager onder
wijs wercl verstrekt, doordien dat kind ambts
halve als leerling ingeschreven op de open bare 
lagere school te Hellouw, gemeente Haaften, 
van welke inschrijving den beklaagde is kennis 
gegeven op beboorlijke wijze met vermelding 
van de sch ool voornoemd en van het tijdstip 
waarop dat kind daarop al s leerling zou wor
den gepla~tst, na die plaatsing op 23 Nov. 
1903 buiten de gevallen bedoeld in art. 2 lid 2 
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der Lecrplichtwet, die school beeft vcrznimd 
op 24, 25, 26, 27, 28 Nov. 1903; 

dat de kantonrechter het ten laste gelegde 
en beklaagde's schuld daaraan als wettig en 
overtuigend bewezen heeft aangenomen, doch 
beklaagde te diet· y,a]rn niet strafbaar heeft 
geoordceld en zulks op de½e gronden : dat in 
de gemcente Raaften 3 commissien tot wering 
\'an schoolverzuim bestaan, eene voor de af
deel ing Haaften, eene voor de afdeel ing H ellouw 
en eene yoor de afdeeling Tuil en dat de 
g ren½en der afdeelingen zijn de grenzen der 
do11)en ; dat het kind van beklaagde die in 
de afdeeling Haaften woont, ambtshalve door 
de commissie dezer afdeeling is geplaatst op 
de openbare lagere chool in Hellouw, doch 
de commissie, die slechts voor een bepaald 
aangewellen dee! der gemeente is benoemd, 
niet op een daarbuiten gelegen school leer
lingen kan plaatsen·, omdat zoodan ig besluit 
voor den verzorger van het kind en voor het 
hoofd der betrokken school niet binclend 
ZO U zijn ; 

0. , clat hot tege 11 clcze beslissing gerichte 
middel is gegrond ; 

clat tocb waar in eene gemeente meer clan 
eene cornmissie tot wering ,an schoolverzuim 
is ingesteld, de aard van baar werkkring zooal 
die in de artt. 20, 21 en :22 cler L eerpli chtwet 
en in bet K on inklijk beslu it -van 16 Nov. 1900 
(Staaf8blad n'. 200) wordt omschreven, mede
brengt dat die commi sie met de zorg ,oor 
ambtshahe plaatsing op eene lagere school 
belast is, binnen wier kring de voor het school
verzuim aansprakelijke personen wonen; 

clat noch de wet noch evenbedoelde alge
meene maatregel van bestuur ½Ooclanige com
mis ie bij de keuze cler school in eenig ancler 
opzicht bindt dan hierin dat volgens art. 20 
§ 4 der wet met den wen eh van den belang
hebb ncle , inclien daarvan blijkt, zooveel mo
gelijk rekening worde gehoudcn; 

clat bij het bestreclen vonn is ten onrechte 
worclt uitgegaan van de onclerstelling, dat de 
plaatsing geschiedt doo,· de conuniss ie, en dat 
deze dit clan slecbts kan doen binnen den 
kring waarYoor zij is benoemd , omdat 7, ij 
all een b innen dien kring het hoofd der bc
trokken school zou kunnen binden; 

dat immers cleze onclerstelling hierom is 
onjui t, omdat cle commissie enkel belast is 
met cle zorg dat ambtsha!Ye \\·orde ingesch reven 
op cle school harer keuze, docb die inschrij\'ing 
zelve noch door haar geschieclt nocb door haar 
bevolen -ivorclt, maar uitteraard geschiedt door 
de autoriteit, die over cle toelating tot de be
trokken school te beschikken heeft , terwijl 

feitelijk va tstaat dat cle ambt ·halve inschrij 
Ying hcef_t plaats gebad ; 

V ernietigt het vonnis van den kantonrechter 
te Geldermalsen op 6 .Tanual'i 1904 in de½e 
zaak gewezen ; 

En uit kracht Yan art. 105 clc r wet op de 
R. 0. recht doende ten principalc: 

Gezien de artt. 1, 6, 2°., 23 § 1, 1°. , cler 
Leerplichtwet, en art. 23 Strafr.; 

Qualificeert bet ten laste van gerequireercle 
als bewezen aangenonien feit: bet als ,ader 
krachten. de wet belast met de verzorging 
,an een kind dat bij hem inwoont en clat al s 
leerling op eenc lagere school geplaatst is en 
nog niet buiten cle leerverplichting valt, niet 
zorgen dat het kind die school geregeld 
bezoekt; 

Verklaart gerequ ireercle sch ulclig daaraan ; 
Veroorcleelt hem te d ier zakc tot eene geld

boete van/ 1.-; 
Bepaal t clat de boete, ½OD .de veroordeelde 

haar niet betaalt binnen 2 maanden nadat clit . 
arrest lrnn worden ten uitvoer gelegd, zal wor
den ,·ervangen door hechtenis van een clag. 

(W. V . 'T R. 8059.) 

:27 Ap,-il 1904. W ET, houdende nadere bepa
lingen betreffende de mijnontg inning, met 
wij,liging der wet van 21 April 1810 
(Bulletin des Lois n°. 285). S. 73. 

Bijl. Hct11d . :2° Kame,· 1!102 03 n°. 62, 1-6; 
1903104 n°. 11, 1-5. 

H and. id. 1908 0-!, bladz. 226-243, :245-255, 
257-260. 

Hand. l • K anie,- 1903 04, uladz. 86-88, 161, 
339-347, 351- 370. 

W r.i WlLHEL11INA ,:Nz . . . cloen te weten: 

Alzoo Wij in OYerweging genomen hebben, 
clat het wenschelijk is nad!Jre bepalingen be
treffende de mijnontginnjng,-met wijziging der 
wet van :21 Apri l 1810 (Bulletin des Loi.Y n°. 285), 
vast te stellen : 

Zoo is het, clat Wij , den Haacl van i:,tate, en½ . . : 
A rt. 1. 1 . De boudcr eener concessie, ver

leend krachtens artikel 3 cler wet van 21 April 
1810 (Bulletin des L ois n°. 285), kan door Ons, 
wegens overwegende redenen van algemeen 
belang, nalatig worden Yerklaard in de behoor
lijke ontg inning rnn de m ijn , waarop de con
cess ie betrekking h eeft , ingevnl bij, na ten 
verzoeke van Onzen 1linister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid bij deurwaarclersexploit 
te zijn aangernaancl : 

a. hetzij om de ontginning der mijn, waarop 
de concessie betrekking heeft , aan te Yangen, 
regelmatig Yoo rt te zetten of wecler op te vatten : 
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o. hetzij , tot nakoming rnn vcrplichtingen, 
hem ter zake der ontginning bij wettelijk yoor
schrift of bij de akte van concessie opgelegd ; 

niet binnen den bij het exploit gestelden 
tcrmijn, welke termijn to rekencn van den 
datum van het exploit ten minste een jaar 
moet bed ragcn, aan die aanmaning heeft 
voldaan. 

2. D e in het vorige lid bedoelde aanmaning 
zal in de Neclerlandsche Staatscourant 7,oomede 
in een nienwsblad ,,an de gemeente of gc
rneenten, binnen welkc de mijn is gelegen en 
bij ontstenten is van zoodanig nieuwsblad , in 
dat eencr naburige plaats, worden bekend 
gemaakt. 

2. 1. lndien de houder eener concessie niet, 
of niet behoorlijk , binnen den bij het exploit 
gestelden term(jn aan de in artikel 1 bedoelde 
aanmaning heeft voldaan, stelt Onze voor
noemde Mini ster hem of zijnen r chtsopvolger 
bij deurwaardersexploit in gebreke en geeft 
hij hiervan kennis aan Gedeputeerde Staten 
dcr provincio, waarin de mijn is gelegen. 

2. Bilrnen twee maanden na den datum van 
laatstgenoemd exploit . wordt op vooraf door 
Gedeputeerde Staten aan te wijzen dag, uur· 
en plaats, van welke aanwij½ing door dit 
college aan den houder der concessie of aan 
½ijn rechtsopvolger schriftelijk mededeeling 
wordt gedaan, de?.en gelegenheid gegeven om 
ten ove rstaan van eene comrniss ie uit Gede
puteerde Staten tegen de aanmaning of de in 
gebrekestelling door On½en voornoemden l\fi 
nister be7,waren in te brengen. De termijn 
tusschen de7.e mededeeling en de zitting der 
commi ssie moet ten minste eene maand be
dragen. 

8. Yan de ingebrachte bezwaren wordt door 
de in h et vorige lid bedoelde comrnissie proces
verbaal opgemaakt, hetwelk met het advies 
van Gedeputeerde Staten ter zake der nalatig
,·erklaring aan Onzen voornoemden xl:inister 
wordt toegezonden. 

4. Door On s wordt , den Raad van State 
(afcleeling voor de geschillen Yan bestuur) 
gehoord , be list of het geval aanwezig is in 
het eer te lid van artikcl 1 ·voornien. 

n. Heeft de. houder dcr concessie of zijn 
rechtsopvolger geen gebruik gemaakt van de 
hem in het tweede lid geboden gelegenheid 
tot het inbrengen van bez,"81·en, dan cloen 
Hodeputeerde Staten hiervan, vcrgezcld van 
hun advies te,· zake der nalatigverklaring, 
rnededeeling aan Onzen Yoornoemden Mi
nister. 

6·. Door On s worclt daarna , den Raad Yan 
Htate gehoord , eon besluit genomen ten aan

l \J04. 

½ien der vraag of het ge,•al aan we:dg is in het 
eerste lid van artikel 1 rnornien. 

3. 1. H et Koninklijk besluit, ,rnarbij cl(. 

nalatigverklaring is uitgesproken, wordt in de 
Neclerlandsche Staatsco,want openbaar gemaakt. 

2. Daarna zal, met afwijking van het bepaald !'!' 
in artikel 7 der wet van 21 April 1810 (Bulletin 
des Lois n°: 285), worden overgegaan tot open
baren verkoop van de mijn. 

.'J. Te dion einde v.al het in het eerste lid 
bedoelde Koninklijk beslu it ten verzoeke rnn 
Onzen voornoemden Minister aan den houder 
der coD<~e sie bij deurwaardersexploit worden 
beteekend , onder aanzegging, dat uit krachte 
der te diens laste uitgesproken nalatigvcr
klaring van Staatswege zal worden overgegaan 
tot den gerechtelijken verkoop van de mijn 
en van alles wat, zoowel onder als boven den 
grond, naar aard of bestemming, daarmcde 
een onroerend geheel uitmaakt, en met ,·cr
melding van : 

a. de grootte en begrenzing van de mijn 
zooals cl ie in de akte van conces~ie zijn aan
geduid, den aard der van de mijn dee! uit
makende onroerende goederen en, voor 7.0o

verre de7.e zich boven den grond uitstrekken, 
hunne Jigging naar aanleiding van de kada trale 
indeeling, momede indien het landelijJ.e eigen
dommen zijn de grootte van dezelve, 7,ooveel 
mogel ijk ; · 

b. de rechtbank, waarvoor de vcrkoop zal 
gesch ieden ; 

c. de kcuze van woonplaat. bij cenen procu
relll' bij die rechtbank. 

4. 1. Het exploit van de door den cleur
waarder verrichte beteekening en aanzegging 
geldt als executoriaal beslag. 

2 . Dit exploit zal, met inachtneming Yan 
dezelfdo formali te iten en met dezelfde ge
volgen als bij artikel 505 ,·an bet W etboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering genoemd wor
den overgcscbreven. 

5. 1. De verkoop geschiedt voor de recht
bank van het arrondi ssement, waarin de mijn 
gelegen i . 

2. I s de mijn naar de daarvan in de akte 
van concessie opgenomen begren7,ing in meer 
clan een arrondissement gelegen , clan wordt de 
verkoop gedaan rnor de rechtbank, onder welker 
ressort het grootste dee! van de mijn is gelegen. 

6 . Op den gerechtelijken verkoop bedoeld 
in artikel 3 dozer wet zijn, met uitzonderin g 
der artikclen 513, 528, 537j en 544 tot en met 
550, de in Boek II Titel Ill van bet v\Tetboek 
van Burgerlijke ·Rechtsrnrdering bij artikel 505 
<'11 volgende gestelde Yoorschriften mede toe. 
passelijk , met d icn ,·erstande, dat als de 

11 
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schu l<leischer, executant of inbe lagnemer de 
Htaat zal optreden, de houdcr der cone ss ie 
zal gelden als de partij, tegen "·elke het he lag 
is gedaan, en dat betgeen in artikel 562 van 
h t W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
i'S bepaald ten amrnien van de uitkeering aan 
d n schulclenaar van het overschot dE11· koop· 
penningen na betaling cler koston en schu lden, 
zal geld en voor den geexecu tee rcle ook voor 
hot geval e1· geene schulden te betalen zijn, 
onder voorbehoud, dat van het overscbot vijf 
en twintig ten honderd komt ten ·bate van 
den ::ltaat. 

7. lngernl de verkoop door toewijzing aan 
den Rtaat , is gevolgd, kan d concessie, met 
afwijking van het bepaalde in artikel 7 der 
wet van 21 April 1810 (Bulletin des Lois n°. 285), 
door Ons worden ingetrokken. 

8 . 1. Indi en de bonder eener concessie, als 
in artikel 1 bedoeld , aan On het verzoek doet, 
om van do uit de akte van conce sie voort· 
vlocicnde recb ten en ve r· pl ichtingen ontslagen 
te worden, . kan Onze voomoomde :Mini ste r 
doo r Ons worden gemachtigd ui t krncbte van 
dat vorzoek over te gaan tot den gerechtelijken 
verk op, bedoeld in artikel 3. 

2. H et besluit, waarbij de in het vorige lid 
becloelde macbtiging is verleend, treedt al clan 
in de plaats van het besluit vnn nalatig• 
verklaring. 

9 . l. Bij algemeenen maatreg I van be tuur 
wor !en voorscbriften gegeven : 

a. ter vernekering van de veiligh icl bij de 
mijnontginni ng en in bet belang van cle ,,e ilig• 
beid en de gezonclbeid van m enschen en dieren 
bij het verblijf in de mijnen n in of op alle 
hij do e:.."J)loitatie eener mijn behoorende werken 
en inrichtingen, zoo onder als boven den g rond, 
met namo betreffende : 

de inricbting van de ontginningswerken en 
nm den afbouw, benevens h •t bijhouden van 
plans en registers; 

hct verkcer op de terreinen hO\·en den grond: 
cl n toegang tot de ondergrondscho werken 

en d im·ichting van en bet ,,crkeer door de 
s(•hachten ; 

h t verkeer in de ondergrondschc wedrnn; 
de micld elen tot verwijdering van hot over• 

toll igc water; 
de verli chting, de luchtverversching en de 

maatregelcn te nemen tot het bevorderen van 
eene dragelijke temperatuur en tot het ver
wijderen van schadelijke dampen, assen en tof; 

dC' aanwczigbeid en de inri ·hting van !deed•, 
had• en schaftlokalen alsmede van prirnten; 

h •t verstrekken van goed clrinkbaar water; 
dP maat regelen te nemen tot het voorkomen 

I van brand en ontploffing en tot het voorkomcn 
Yan ongevallen door werktuigen, werktu ig• 
deelen, dl'ijfwerken, gereedschappen of elec
trische geleidingen, door vallen of door vallende 
voorwerpen; 

het vervoer, den opslag en het gebru ik van 
ontplofbare toffen in de mijnen ; 

de b ij ongevallen of bij gevaa1· voor onge· 
vallen te nemen maatr ge len; 

b. omtrent den a r·beid van alle of Yan som• 
mige personen in de mijnen en in of op alle 
bij de exploitatie eener mijn behoorende werken 
en inricbting n, zoo oncler als boven den g:-oncl, 
met name betreffende : 

den arbeid van jcugdige personen en van 
Yronwen; 

den arbeid duur ; 
bet tijdstip van aanvang en einde van cl ' JI 

dagelijkscben arbeicl ; 
de rusttijden ; 
den arbeid op den wekelijkschen rustdag en 

op dagen, die daarmede zijn gelijkgesteld. 
c. ten heboev van h t toezicbt op de na

leving van de kl'achtens dit lid sub c, en b 

gegeven voorschriften. 
2. Binnen vijf jaren na bet tijdstip, waarop 

deze wet is in werking getreden, wordt ecn 
ontwerp van wet bij do i:ltaten-Generaal inge• 
diend, waarbij clit artikel wordt herzien . 

10 . Op de mijnen en op al le bij de exploitati e 
eener mijn beboorende wcrken en inricbtingen, 
zoowel onder als bo,·en den g rond , zijn d' 
V eiligheid wet en de £\.rbeidswet niet van 
toepass ing. 

11 . 1. Overtreding van cen kracbtens b •t 
bepaalde in artikel 9 g gcven voorschrift of 
van artikel 6 der wet van 21 April 1810 
(Bulletin cles L ois n°. 28o) word t gestraft met 
hecbtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldhoete van ten hoogste driebonderd gulden. 

2. D e strafbare feiten in dit artikel bedoeld 
worden hescbouwd als overtred ingen. 

3. )let de opsporing van de bij deze wet 
trafbaar ge tclde fe itcn zijn uitsluitend belast 

cle daartoe in den bij artikel 9 bedoelden 
algemeenen maatrC'gel van bestuur aangewe,oen 
ambtenaren. 

12. 1. De ambtet1aren, aan wie bij den in 
artikel 9 bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur bet toezicht op de mijnontginning of 
de opsporing vfln de bij deze wet strafbaar 
gestelde feiten i opgedmgen, hebben toegang 
tot de mijnen en tot alle bij de exploitatic 
eener mijn behoorende werken en inrichtingen, 
zoowel onder als boven den grond, met het 
recbt om voor den toegang tot de werkcn 
onder den grond voor z ich. het gehruik van 
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<le toestcllen tot het nederlaten en ophalen 
van personen te eischen . 

2. Plaatsen, die tevens woningen zijn, of die 
alleen door eene wooing toegankelijk zijn , 
treden de in het eerste lid bedoelde ambtenaren 
tegen den wil van den bewoner niet binnen, 
<lan op vertoon van een schriftelijken, alge• 
meenen of bijzond eren last van den kanton
reeh ter of van den burgemee ter en in bij:ilijn 
van den kantonrechter, den burgemee ter, eenen 
wethouder der gem eente of eenen commissaris 
van politic. 

3. Van dit binnentreden en van de redenen 
d ie claartoe geleid hebben, wordt door clengene, 
die cleze hand eling heeft verricht pl'Oces-verbaal 
opgemaakt, hetwelk binnen tweemaal vier en 
t ,l'intig uren aan den ingezetene wiens woning 
is binnengetreden, in afschrift worclt mede
ged eeld. 

.J. De in het tweede lid van dit a rtikel be
doelde la t houdt in voor hoe langen tijd hij 
gelclig is en mag niet tusschen zonsonclergang 
en zonsopgang worden uitgevoerd , tenzij hij 
inhoudt, dat de uitvoering daarvan te allen 
tijde mag plaats hebben. De bopaling, dat de 
uitvoering te allen tijde mag plaats hebben, 
kan alleen in een bijzonderen last worden 
opgenomen. 

13. De artikelen 47 , 48, 49 en 50 der wet 
van 21 A pril 1810 (B u lletin des L ois n°. 285) 
worclen ingetrokken. 

14. Deze wet is met ui tzondering van de 
artikelen 1 tot en met 8 ook van toepassing 
op de concessien voor bet in werking treden 
van deze wet verleend. 

15. 1. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

2. Zij kan worden aangehaald onder den titel 
van ,,}.[ijnwet 1903", m et aanhaling van bet 
nurnm er van bet Staatsblad, waarin zij is 
geplaatst. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegevei:i te 's Gravenhage, den 27 April 1904. 

(get. ) WILHELMINA. 
De J'li n. rnn lVaterstaat, Handel en Nij,:erheid, 

(get.) DE j\LI.RE Z 0 YE NS. 

-De Minist/J'r vari B innenlandsche Zaken, 
(get. ) Km.'PER. 

(Uitge_q. 14 M ei 1904.) 

27 April 1904. ·WET , boudende verklaring 
van bet algemeen nut der onteigening 
ten beboeve van bet maken van een stations
emplacement voor den W stlandscben 
' toomtramweg te M onster en van ver
betering en verbreeding van dien tramweg. 
S. 74. 

27 April 1904. Wf:T , houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
ten beboeve Yan een spoorweg van Oud· 
dorp over Jiiddelha,·nis naar Ooltgensplaat 
met zijtakken. .t-;l . 75. 

27 Ap ril 1904. vV~:T , houdende verklaring 
van het algem een nu t der onteigening ten 
beh oeve van de uitbreiding van hot station 
,Lrel Yan den spoon veg van Jiechelen naar 
'l'en ieuzen. S. 76. 

27 April 1904. W,:·r , houdende verklari ng 
van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van een spoorweg van R otterdam 
naar 's Gravenha_qe en naar Scheveninge11. 
R. 77. 

27 A.pril 190J. ·WE T , tot aanvulling en ver
booging van bet negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voo,· het clienstjaat· 190±. 
H. 78. 

J3ij deze wet word t t usschen de w·tt. 137 en 
138 ingelascht : 

A,·t. l37u is. Brug over de Goiiwe bij Gouda 
f 150,000.-. 

Art. 139 wordt ve,·hoogcl met f 670,000.-. 
Ten gevolge van het vorenstaande wordt 

het totaal der 3cl e afdeeling , al smede het 
eindcijfer van het IXde hoofdstuk i·erhoogd 
met f 820,000.- . 

27 April 190±. WET , houdencle tooken ning 
van een renteloos voorscbot nit 's Rijks 
scbatkist ten bohoeve van den aanleg van 
een spoorweg van N eecle naar H ellm doo1·11 . 
s. 79. 

v\TIJ vV1LHELl\11N A , !,NZ . . . cloen te weten : 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben , 

dat bet wensch elijk is den aanleg te bevordercn 
van een spoorweg van N eecle naar H ellendooni ; 

Zoo is h et , clat Wij , den Raad van State, em;. 
Art. 1. Uit 's Rijks sch atkist wordt een 

renteloos voorschot beschikbaar gesteld ten 
bedrage van een clerde van cle kosten van 
aanleg , doch tot geen hooger bed rag clan 
f 317,000.-, ten behoove van een spoorweg 
van N eecle naar H ellencloon,. 

2. Het in artikel 1 genoernde rentelooze 
voorscJ10t zal onder voorwaarden , door Ons 
of krachtens onze machtiging te stellen, worden 
toegekend aan den ooncessionaris ,,oor den 
aanleg van den aldaar genoemden spoorweg, 
doch niet clan nadat door belanghebbenden 
bij dien aanleg daarvoor , ten genoegen van 
Onzen 1linister van Waterstaat , H andel en 
Nijverheicl , volclooncle onde rsteuning zal z ijn 

11* 
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verlccml , onder goone andere voorwaarclen , 
dan waurop de goeclkeuring Yan genoemden 
:Minister zal zijn Yerkregen. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gcge,·en te 's Gravenhage, den :Ji'sten April 

1904. 
(get. ) WILHEL~lIN A . 

JJe Mi n. van H'ater.Ytac,t, Handel en Nifverheid , 
(get. ) DE :MAREZ ()y~~NS. 

( Uitgeg. 11 Mei 1904.) 

:J7 Api·il 1904. -w~;T, tot aam·ulling van cle 
wet op de YCnnogen belasting. S. 80. 

Bijl . Hand. 2• Kamer 1902 '03, n•. 186, 1- 4 ; 
1903104, n°. 20, 1- 11. 

Hand. id . 1903/04 , bladz. 1617- 1627, 1629-
1639, 1641- 1645, 1654. 

Hand. 1• Kame,· 1903 c» , bladz. 347-349, 
370-374. 

v\TrJ v\'ILHEL:iVIlNA, f:~z .. doen te weten, 

Alwo vYij in ovenveging genomen bcbben, 
dat het noodig is de wet op de vermogens
belasting aan te vullen met bepalingen omtl'0nt 
navordering Yan belasting ; 

Zoo is het, dat \\'ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. ln d e wet van :27 September 1892 

(Staatsulad n•. 223), gewijzigd bij de wet rnn 
7 December 1896 (Staat.qb/ad n•. 207) , wordt 
achter art. 45 ecn nieuw hoofdstuk opgeno
men, luidende, 

Navorde1·ing i·an bela8ting. 

Art. 45A. Wanneer den inspecteur na de 
vaststelling van een aanslag blijkt van cen 
grootcr verrnogen clan is aangegeven, of van 
con vormogen bestandde ·I clat niet of dat tot 
eene lagere waarde is aangegevcn, deelt hij 
het fe it waaruit hem dit is gebleken aan den 
belastingplichtige mede, onder uitnoodiging 
om binnen een door hem , inspecteur, te bepa
len tet'n1ijn van ten min ste eene maand, zoo 
rnogelijk, op te beldereu waarom bet rneerdere 
vermogen, het vcrmogensbestanddeel of de 
hoogere waarde van dat bestanddeel , voo1· de 
vermogensbelasting nict behoefde te worden 
aangegeveu. 

De bcdoelde termijn kan door den inspecteur 
word en verlengd . 

I s de belastingplichtige overleden, clan wol'clt 
de mccledeel i ng aan zijne erfgenamen gedaan .. 
Zij wordt aan alle bekende erfgenamen, aan 
den exeC'uteur-testarnentail' of aan den bewind
voerder over de nalatenscbap toegezondcn. 

Bij de mededeeling ingevolge dit artikel 
wordt een afschrift der aangifte van den be
lastingplichtige overgelegd. 

Art. 45B. '\V ordt de gcnaagcle ophelderi11g 
niet binnen den gestelclen termijn gegeven , of 
komt zij den inspecteur niet volcloende voo1· , 
dan slaat hij den belastingplichtige alsnog aan 
voor de belasting die door hem, op grond rnn 
hetgeen hem gebleken is, in verband met de 
verkl'egen ophelderingen, geacht wordt t(' 
wein ig van den belastingplichtige te zijn g,• . 
heven . 

Voor deze navordering wordt de machtiging 
van den b ij art. 27 bedoelden hoofdambtenaa1· 
vereischt. 

D e machtiging wordt onthouden, indien l1et 
versch il tusschen de vermoedel ij ke waarde van 
bet vermogen en die waarnaar de reeds be
staande aanslag i geregeld , rnlgens het 001·
deel van dien hoofdambtenaar slechts gering 
is. De verleende machtiging geldt als bewijs, 
dat de voorsch riften van art. 45 A door den 
iuspecteur zijn nageleefd en dat zij is aange
vraagd na bet verstrijken van den ingernlge 
dat artikel gesteldcn term ij u. 

H et recht om een naderen aanslag op t(• 
leggen , vervalt bij bet ciude van de twaalfdP 
maand op het belastingjaar volgende. 

D e in een naderen aanslag te begrijpen be
lasting wordt met bet viervoud van haar be
drag verhoogd. 

In geval van navordering 0vcr twee belas
tingjarnn wordt de verhooging slechts toege
past op een cler bedragen die van den be
lastingplichtige te weinig zijn geheYen, bij 
verschil op het grootste. 

Ar t . 450. Bezwaren tegen een aanslag Yol 
gens het vorige artikel , moeten recbtstreeks 
bij den Raad van beroep worden ingebracht, 
op cl c wij7.e en binnen den termij n vermeld 
in het twecde en het laatste 1 id van art. 28. 

D e aanslag wordt door den Raad gehand
haafd , vemietigd of opnieuw geregeld. 

De uitspraak van den Raad is met redenen 
ornkleed. 

Artt. 33 en 34 zijn niet toepasseliJk. 
~frt . 45D. De erfgenamen , executeut·-testu

mentair of bewindvoerder die krachtens art. 4-B 
in beroep komt, kan aanbieden hetzij terstond , 
hetzij in eene nadere ,vergadering van den 
Raad , de volgende verklaring af te leggen: 

,.Ik verklaar, dat ik niet weet noch vermoed, 
dat papieren behoorende tot den boedel Yan 
N. N., na diens ovel'lijden vernietigd of weg
genomen zijn met bet doe! de bewijzen rnn tc• 
!age aangifte v.oor de vermogensbe.lasting te 
doen ,·erdwijnen." 

,,lk verklaar, dat ik de voorhanden papieren 
van dien boedel onderzocht heb en dat ik nocb 
door clat onderzoek noch door een ige anden· 
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ornstancligh ·id, Yan wclken aard ook, weet of 
vermoed, dat .i: . :N". de aangifte voor de ver• 
mogen.sbela ting over het jaar .. .' te laag 
goclaan heeft." 

De Raad beslist of hij tot het afleggen van 
deze verkla ring zal worden toegelaten. 

In bijzondere gevallcn, ter beoordeeling van 
den Raad, kan een ancler clan hij di in bernep 
is gekomcn, tot het afleggen cler verklal"ing 
word en toegelaten. 

Van het afleggen der verklaring wordt pro
ces-verbaal opgemaakt, waarin zij opgenomen 
en door hem die haar aflegde, ondcrteekencl 
worclt. Het proces-verbaal wordt door den voor
zitte,· en de leden van den Raad ondor
tockend . 

De aflegging der verklaring heeft ton gevolge, 
dat de aangifte Yan den belastingplichtige al 
juist wordt beschonwd. 

Op bet opzettelijk afleggen eener valsche 
w rklaring is de straf bepaald bij art. 207, 
e rste en laatste lid, W etboek van i::ltrafrecht, 
n111 toepassing. 

.-I.rt. 45E. De aanslagen tot navordering van 
belasting zijn in eens invorderbaar twee maan
den nu de verzending van de uitnoodiging tot 
hctal ing. 

Voor een aanslag tot navordering van be
last ing zijn de erven. ook wanneer zij de nalaten• 
schap van den belastingplichtige zuiver hebben 
aanvaard, Diet vercler aansprakelijk daD ieder 
tot het beloop van zijn erfdeel , na aftrek van 
zijn aancleel in de overige schuld n, legaten 
(•11 andere la ten. 

De bepal ing van art. 45 is ook van toepas
sing op de in zoodanigen aanslag begrepen 
,·orhooging. 

A.,·t. 45F. l\Iet de vaststelling vaD den aan . 
slag becloeld bij art. 46A, word t gelijkgestelcl 
het berusten in eene aangifte volgens bet derde 
lid van art. 16. De inspecteur wordt geacht 
in zooclanige aangifte to hebben berust, wan
noer vier maanden na bare ontvangst geen 
aanslag is opgelegd. 

.-I.rt. 45G. :Met afwijking van het bepaalde 
bij art. 58 der wet op de registratie van 2:.l fr i
maire an VII (Bulletin des Lois n°. 248) en 
art. 64 der wet op het recht van successie en 
Yan oYergang bij overlijden van 13 biei 1859 
( 'taatsblacl n". 36) zijn de ambtenaren cler regis
tratie en der successierech ten bevoegd, voor 
de toepassing cler bepalingen van dit hoofcl
stuk, uittreksels uit hunne regfaters en afschrif• 
t,'n van of uittreksels uit memorien voor het 
recht van successie, rechtstreeks of door tus
schenkomst van den fospecteur, uit te reiken 
aan hen d ie de bij ,ll't. 45.A becloelde mede-

deeling hebben ontvangen, en aan de Raden 
van beroep. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

Het over een belastingjaar na to vorcleren 
bedrag blijft vrij van vel'11ooging, indien de 
tot dat jaar betrekkelijke aangifte van den 
belastingplichtige v66r gemelden dag is ont
vangen. 

Valt, bij navordering over twee belasting· 
jaren, slech ts een van do te weinig gebeven 
bedragen onder het vo rige lid, clan worclt op 
het anclerc, ook wanneer clit het kleinste is, 
de Ye,·booging toegepast. 

Las ten en bevel en, en:1.. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 27 April 1904. 

(qet.) WILHELl\lIN A. 
De Minister i:an Fina11cif11, 

(get. ) HARTE V. 'f~: CKLKN"llURG . 

(Uitgeg . 30 Api·il HI04.) 

27 April 1904. W1,T, tot nadere wijziging 
van de wet van 26 December 1878 (Stactfs· 
blad n". 2'22), h oudende regeling der rnor
waarden tot ve rkrijg ing der bevoegdheid 
van arts. tandmeester, apotheker, vroecl
vrouw en apothekersbedicndo. S. 81. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1902/03, n•. 211, 1-:3; 
1903/04, 11°. 36, 1, 2.. 

Hand. id. 1903/04, bladz. 1676. 
Hand. 1• Karner 1903/04, bladz. 3-17, 375. 

WJJ WILHELl\flNA, EXZ .. cloen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebbC'n, 
clat nadere wijziging van de wet van 25 De
cember 187 (Staat.•blacl n°. 222), houdende 
regeling der voorwaarden tot verkrijgi ng cl ·r 
bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, 
vroedvrouw en apothekersbed iende, aangevuld 
en gewijzigd b~i de wetten ,·an 28 .Tuni 1 1 
(Staatsblacl n•. 103) , ,, an 2G October 1889 
(Staatsblad n°. 137) , van 12 December 1 92 
(Staatsblacl n• 261) en van 21 ;J uni 1901 (Sta_at.•· 
blad n°. 157), wenschelijk is ; 

Zoo is hot, dat Wij , den Raad van State, enz. 

Eenig ai·tikel. 

Het twcede lid van art ikel 3 der wet rnn 
:l5 Decemb r 1878 (Staatsblad n°. 2:l2), houdende 
regeling der voorwaarcl en tot verkrijging cler 
bevoegdheid van arts, tandmeeste r, apotheker, 
V!'oedvrouw en apothekersbed iende, aangevuld 
en gewijzigd bij de wetten van · 28 J uni 1881 
(Staatsblad n°. 103), van 26 October 1889 (Staats
l)lad n". 137), van 1:2 December 1892 (Staats· 
blacl n°. 261) en van 21 ,Juni 1901 (Staatsblad 
n". 167), wordt gelezen als voigt · 
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,,Zij , die in cen andcr Rijk of in -eene der 
Nederlandsche kolon ien of overzeesche bezit
tingen na afgelegd examen het regt tot uit
oefening dcr geneeskunst in harcn geheelen 
omvang, alsmede zij d ie in :N"ederlanclsch-Indie 
na afgelcgcl examen het regt tot- uitoefening 
dcr genee - en heclkunst Yerkregen hebben , 
kunnen goheel of gedceltelijk vrijstelling ge
nietcn van het theoretisch geneeskundig en de 
daaraan voorafgaande examens en van de over
legging· van de verklaring, en - voor zoover 
het nict de laatstbedoclden bctreft - , ·an het 
bewiji , bedoeld in het derde lid van artikel :.!." 

Lasten en b velen , enz. 
Gege,·en te 's GraYcnhagc, den 27 April 1904. 

(get. ) Wl LHE L,311N A. 
De Minister ~·an Binnenlandsche ½aken, 

(qet.) K UYPI:R. 

(Uitgep. 7 llfei 1904.) 

:.!7 April .1.S04. vV wr, tot bekrachtiging van 
ccne wijziging der hefting van tolgelden 
voor hct gcbruik der provincialo kun st
wegcn in Groningen. S. 82. 

Bij deze wet worclt de Yereischte bekrach
tiging verleend aan eenige wijzig ingen der bij 
de wet van :20 December 1867 (Staatsblad 
n•. 100), gewijr.igd bij de wctten rnn 30 De
cember 1876 (Sfaatsblad n°. 271) en nm :l ~'e
bruari 1903 (Staatsblad n•. 51), bekrachtigde 
heffing , ten bclioeve van de proYincie Gro
ningen, Yan tolgelden YOor het gebruik der 
pro,·inciale kunstwegen. 

:.!i April 1904. WET , tot wijziging der arti
kolen 154, 179 en :.!28 van het vV ctboek van 
Koophandel. R. 83. 

Bijl. Hand. 2° K amer 1902 103, n•. 189, 1- 3; 
190:3 04, n•. 21, 1-4. 

H ctnd. id. 1903/04, bladz. 1577-1579. 
Hand. 1• Kame,· 1903 104, bladz. 349, 374. 

·wIJ vVILHEL}UN A, Exz .. doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de artikelen 154, 179 en 
228 van het 'vVetboek van Koophandel te 
hel'Zien ; 

Zoo is het, dat vVij , den Raad van date, enz. 
Art. 1. Artikel 154 van het vVetboek ,,an 

K oophandel wordt gelezcn als volgt: 
,,Indien de betaaldag ,an eenen op tijd of 

op r.ekeren tel'Jnijn na zigt getrokken wissel
brief i n,al t op eenen Zondag of op eenen daar
mede gelijkge·stelden dag, is dczelve betaalbaar 
op den eersten daarop volgenden dag, welke gcen 
Zonclag noch daarmede gelijkgestelde dag is. 

) let den Zondag worden ten deze gelijkge
steld de Nienwjaarsdag, de Clnistel ijke tweede 

Paasch- en Pi nksterclagen , de beicle K erst
dagen , de H emeh·aartsdag en de Yerjaardag des 
Koning~." 

2. Het tweede lid van artikel 179 van hot 
vVetboek van K oophandel w◊rdt gelezen als 
volgt : 

,,Indien die dag inrnlt op eenen Zondag of 
op eenen der in het tweede lid van art. 154 
daarmede gel ijkgestelde dagen , moet het pro
test geschieden op den eersten daaropvolgenden 
dag, welke geen Zondag noch daarmcde ge
lijkgestelde dag is." 

3. Artikel 2"28 van het W etboek ,·an K ooJ>· 
handel wordt gelezen al volgt: 

,,Indi an de laatste dag Yan eenigen termijn , 
waaromtrent in dev.en Titel eenige bepaling 
voorkomt, invalt op eenen Zondag of op eenen 
der in het tweede lid van art. 154 daarmede 
gelijkgestelde dagen, blijft de , erpligting en 
verantwoordelijkbeid voortduren tot en met 
den eersten daaropvolgenden dag, welke geen 
Zondag noch daarmede gelijkgestelde clag is." 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegoven te 's Gravenbage, den 27 April 1904. 

(get. ) WILHEL!UN A. 
De Minister van Justitie, (get. ) J . A. Lo,;n-. 

(Uitgeg. 4 Mei 1904.) 

2i Api·il Hl04. B}:sLUIT , boudende bepali ngen 
omtt·ent ,r\jdom Yan den accijns Yoor h •t 
r.ont, benood igd voor het zouten Yan 
versche kabeljauw en schel,isch aan den 
wal. S. 84. 

Wr.i WILHELl\lINA, EKZ. 

Op de voordracht rnn Onzen )ii ni ter Yiln 
Financien Yan 30 )faart 1904, n•. 93, l m·oer
rech ten en Accijnzen ; 

Ger.ien art. 74, Lr. b cler wet van 2i 1'.\ep
temher 1892 (Staal. blad n°. 227) ; 

Den Raad ,an Fltate gehoord (adYies nm 
19 April 1904, n°. 1 ; 

Gelet op bet nader ,·apport Yan Onr.en 
voornoemden )Iinister nn :.!3 April 190-l, 
n•. 43, Invoerrechten en Accijnzer, ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Zij , d ie nijdom willen gcnietcn 

van den accijns voor het zou t , benood igd 
voor het zouten Yan ,ersche kabeljauw en 
scheh, isch aan den wal, leveren daartoe, tegen 
bewijs , eene sch riftelijke onderteekende aan
gifte in bij den ontvanger der accijn zen oYer 
de gemecntc ,rnar de 7,outerij gelegen i~ , 
met duidelijke opg:iaf voor iedere r.outer ij: 

et. van de lokalen waarin het zout zal 
worden opgeslagen ; 

b. nm de lokalen of teJTeinen, d ie n,or 
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het . zoutcn nrn de kabeljauw en schel,isch 
:-mllen gcbrnikt worden, een en antler met 
vermclding van kaclastrale scctie en nommer. 

De lokalen en terreinen, tot eene l'.Outet'ij 
behoorcnde, moeten aan elkander grenzen en 
onderling gemeenschap hebben . 

D e ontvanget· geeft het bewijs eerst· af ·na 
zich overtuigcl te hebben , clat de panclen 
niet rnllen onder het bepaaJde bij ar.tikel 10, 
of dat ontbeffing rnn hot daarbjj bepaalde 
is verJeend. 

2 . De vrijdom wordt alleen genoten ,oor 
1·wv zout. 

Onverminclerd het bepaalde bij artikel 21 
de,· wet van 27 September 1892 (Staatsblacl 
n•. 227), omtrent inslag uit entrep6t, kan het 
l'.OUt, waarvoor vrijdorn van accijns wordt 
verJangcl, bij h eYeelh eden van ten rninste 
100 kilogram worden ingesJagen uit eene 
zoutz ieclerij of uit eene bergplaats oncler 
krediet van een handelaa,· in zout. 

InsJag van ruw zout rechtstreeks van het 
buitenland kan door Onzen voornoernden 
Min iste,·, onder de noodige voorzieningen , 
worden toegelaten. 

3. D e uitslag ,·an het zout uit het entrep6t, 
de zoutz iederij of de bergplaats, het ,, ervoer 
en de insJag in de zouterij , gescbieden met 
, ervoerbiljet, door den afleve raar bij onder
t eekencle aangifte aan te vragen bij den 
ont,anger, te wiens kantorc zijne accijn s
rekening gehouden wordt. 

Die aangifte vermeJdt : 
a. den naam en het beroep van den 

aile,eraar: 
b. bet panel , waaruit het zout l'.al worden 

afgeleverd; 
c. de soort en de hoeveelheid van het zout; 
cl. het vervoermiddel ; 
e. den naarn en het beroep van den ontbieder ; 
f. het panel, waarin de inslag zal geschieclen, 

met opgaaf Yan gemeente en kadastraJe sectie 
en nurnrner. 

D e ontvanger vermeldt in het vervoerbiljet 
den termijn, binnen welken de inslag moet 
plaats hebben en. den termijn , b innen weJken 
het vervoerb iljet behoorlijk afgeteekend ten 
kantore van afgifte rnoet zijn teruggekomen. 

4 . D e in slag n lll het zout in h et panel van 
clc,n vrijclomgen ietenden zouter gesch iedt onder 
toezicht van ambtenaren. 

Nadat door hen de hocveclheid met het ver
,·oerbiJjet is vergeleken, wordt deze ho vcel
heid door hen o,n-erwijld ingeschroven in het 
register bedoeJd bij artikel 6. 

Blijkt deze hoeveelheid kleincr dan de in 
h et vervoerbilj et vermeJdc, clan wordt het 

biljet slcch ts voor de bcrnnden hocrneJheid 
afgeteekend. 

Yan de inschrijYing wordt door de ambte
naren melding gemaakt op bet Yervoerbiljet, 
het11·elk daarna door hen wordt ingeleverd bij 
den ontYanger dcr accijnzen 0Yer de gemeente 
waar de inslag i gescbied. ])eze v.orgt voo,· 
de terugbezorging van bet docum ent aan het 
kantoor van afgifte. 

De ambtenaren l'.ijn bernegd om het in de 
zouterij ingeslagen wordende zout te wcgen , 
al smede 0111 daarvan monsters te ncmen. 

5. H et zout moet worden opgesJagen in ge
mctseldc bakken , in .ton nen,. ied er tusschcn 
130 en 140 kilogram inhoudende, of in zakken, 
" ·eJke gevuld zijndc ieder 50 kilogram ,rngen . 

Op cl c bakken en de tonnen rnoct hct woorcl 
,,zout" gesteJcl l'. ijn in oJieverf met cluidelijke 
letters , ieder ter lengte ,·an min stens een 
decimcter. 

Het zout rnag oergens elders wo,·clen opgc,-
Jagen dan in een dcr lokalen , aangege,·en 

volgens artikel 1, I r. a. R et lokaal van ops lag 
wordt aangewezen in de aangiften en ve1Toer
biljetten, bedocJd bij artikel 3. 

6. D e zouter is gebouden voor iedere zouterij 
cen register aan te leggen, ingericht en bij tc 
houden, voJgens voorschriftcn vastgesteld door 
Onzen Mini.ster van Financien en v66r de 
ingebrnik tell ing door den ontvanger dcr 
accijnv.en op ieclere blaclzijde te waarmerken. 

In clit register worden teJkens terstond in
gesch re,·cn : 

a. iedere partij v.o ut die ingeslagen wordt ; 
b. iedere partij kabeljauw en schch- isch cl ie 

ter zout ing ingesJagen wo,·dt; 
c. de hoeveeJheid zout, die Yan den voorraad 

wordt afgenomeri om voor bet ?.Outen van 
kabeljauw of schelvisch te worden gcbruikt; 

it. de h oeveelh eid zout, die na clke zouti ng 
of, bij staking der werkzaamh eden anders clan 
wegens de gewone schafttijden, Yan de sub c 
bedoelde hoeveelheclen overblijft. 

De inschrijYingen yoJgcns lrs. b, c en d ge
schiedcn door of rnn wege den 7,outer. 

Zij worclen geclaan met deugdeJijken zwarten 
inkt, zonder schriftdelging, tusscben telling of 
overhaling, terwijl de hoernelheden 7,out en 
Yisch met schrijfletters in kilogrammen wordcn 
uitgedrnkt . 

7 . H et zout , ingeschreYen ,~olgen Jr. c van 
het YOrig artikel, moet terstond na die in
schrijving geheel afgescheiden van den ver
deren voonaad worden ncdergezet in de on
midclellijke nabijheid van de ,isch , die daa1·
mede gezouten zaJ worden. 

H et l'.0ut, ingeschreven volgens Jr. d Yan 
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het vorig ariikel, moet terstond na die in 
schrijving weder bij den voorraacl gevoegcl 
worclen. 

Het nemen van zout van den voorraacl en 
het wecler daarbij voegen van het overblijvencle, 
gesch iecl en steeds in clier voege, clat zieh bij 
d ien voorraacl nooit meer clan een ton of zak 
bevindt die slechts gedeeltclijk gevulcl is. 

8 . H et register, becloelcl bij artikel 6, moet 
steeds in de zouterij voorhanclen zijn. H et 
moet op aanvraag ,·an de am btenaren terstoncl 
ve rtoond word en. 

9. De ambtenaren zijn bevoegd om te alien 
tijde het voorhanden zout en de voorhanden 
visch op te nemen, ten einde na te gaan of 
de ½Outer de insehrijvingen in het bij artikel 6 
hedoelde register naar behooren heeft verricht 
en 0111 monsters van het zout te nemen. 

D e zoute r is verplicht voor deze opnemingen, 
alsmede voor die bedoeld bij artikcl 4, de 
noocl ige werkli eden, werktuigen en weegtoe
stellen met gewichten kosteloos te verstrekken. 

H etzelfde moet geschicden ten aanzien van 
de verei chte fl es chen of bu sen voor berging 
van monsters. 

10. H et genot van den vrijdom is 01wer
eenighaar met het clrijven door denzelfclcn 
persoo11 van hanclel of nering in ruw zout 
binnen den afstand van :lOO meter van de 
zouterij en met bet drijven van clergel ijken 
handel of nering door een antler persoon in 
hetzelfd e panel of in een panel clat daarmede 
gcmeenschap heeft. 

Evenmin kan vrijdom genoten worclen voor 
eene zouterij, welke binnen den genoemclen 
afstancl van eene :r,out:dederij gelegen is. 

Onze )Iinister van Financien kan in bijzon
clere gevallen, ond er de noocl ige voornieningen, 
ontheffing van deze verbodsbepalingen ver
leenen. 

11 . De aanspraak op vrijdom vervalt bij 
gebleken misbru ik of poging daartoe, waar
onder ook is te verstaan het nitslaan van zout 
uit de lokalen of het wegvoeren van zout van 
de terreinen, becloelcl bij a rtikel 1, bet niet 
Yoorhanclen of h et geschonde11 z ijn van het 
register bcdoeld b ij artikel 6, het aanwenden 
van het met vrijdom inge lagen zout voor 
eenig ander doeleinde clan hiervoren becloelcl. 

Onze Ministe r van Financien is voorts ge
machtigd om aan clen zouter, d ie de voor
sch riften van dit besluit niet in acht heeft 
genomen , het genot van den vrijdom voor 
onbepaalcl en tijcl te ontzeggen. 

12. Ingevnl van verhuizing of staking van 
het bed rijf, kan de inspecteur der accijnzen, 
onder de noodige voorzieningen, toestaan, clat 

het zout uit de :r,outerij worde uitgeslagen of 
overgeschreven in het register van den nieuwen 
verkrijger. 

13. Ind ien blijkt, dat door een zouter mee,· 
zout met vrijclom wordt ingeslagen dau voor 
·zijne zouterij noodig is te achten, knn Onzc 
Minister van Financien clen vrijdom beperkcn 
toteenedoor hem te bepalen hoeveelheid perjaar. 

14. Dit besluit kom·t in werking •Op den 
tweeden dag na dien cler clagteekening van 
het Staatsl.ilad en de Staat.ycourant, waarin het 
geplaatst is. 

Onze 1\iinister van Financien is helast met 
de uitvoering van clit besluit, hetwelk in hot 
Staatsblacl en gel ijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afscb rift zal 
worden gezonclen aan den Raad van State. 

's Gravenhage, clen 27sten April 1904. 
(get.) WILHEL}fIN A. 

De Minister van Financien, 
(get.) lliRTE YAN 'fECKL£NBURU. 

(Uitgeg . 14 M ei 1904.) 

27 April 1904. BJ<:sLUIT van clen }1inister n111 

Staat, )Iiniste r van Oodog, VIIcle Afcl . , 
n°. 142 , houdende uitvoe ring van het bc
slui t van 11 April 1904 ( taatsblad n°. 68); 

D e Minister van Staat, Ministe·r van Oorl og, 
Gezien het K oninklijk besluit van 11 April 

1904 (Staatsblad n° . 68) ; 
H eeft goedgevonden : 

.A. In te trekken : 
de beschikking van 27 .)uni 1903, Hele afd., 

n°. 183 en de claarbij behoorencle modellen ; 
§ 2 der beschikking van 13 .Juni HJ03, 

VIde afd., n°. 180 ; 
§ 2 der ,,Voorloopigc regeli ng betreffende 

cle verstrekking, de bewaring, cle inlcvering 
van kleecling- en uitrusting tukken van dienst
plichtigen bij de lanclwcer", vastgestelcl hij de 
beschikking van 13 Juni 1903, V1de afd. , n".181 , 
voor zooveel betreft de bepaling, wegens welke 
tegen het tijdstip van overgang van de militie 
naar de landweer de rekeningen in de zak
boekje · van cle militiepli chtigen. die eene 

. uitrusting- en re erverekenit:lg hebben, worclt 
tegoed gesch reven met bet bed rag cler geschatte 
waarde van de voor hen in de deponeerlokalr-n 
opgelegcle kleeding- en uitrustingstukken ; 

bet bepaalde in het laatste lid van § 3 dcr 
vooraangchaalde ,,Voorloopige regeling"; 

het bepaalde in de eer tc 2 leden Yan § 8 
clier ,,Voorloopige regeling" betrekkelijk de 
inlevering van de milita irc ]d eeding- en uit
rustingstukken in het laatstc jaar van den 
diensttijcl ; 

B. Te bepalen : 
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Algeineene b,palingen. 

. -1..llc opgaven, kcn11 isgev inge11, m ededeelin
gen, administratieve bescheiden, enz ., waarvan 
in de artt. 3 en 4, 15 en 16, en 20 van het 
besluit en in de t itels II, IV en V rnn deze 
bescbikking sprake is, worden - voor 7,oov.eel 
z~j bestemcl zijn voo1· den commandant in een 
cler landweercli stricten XXU t/m XXV, XXXI 
en XXXII, XXXIV t/m XXXVI, en de in
diening niet geschiedt doot· officieren, recht
streeks onder cl c bevel en van die commandanten 
staande, toegezonden onderscheidenlijk aan den 
commandant in bet XXIIste, in bet XXXIste 
en in het XXXIVste landweerdistl'ict. 

Ook in alle andere gevallen , waarin niet met 
½ekerhcid bekend is aan welke van de districts
eommandanten van de in het vo rige lid ve r
melde onverdeelde districtsgroepen eene zendi ng 
moet worden ve1Ticb t , gescb iedt ½ij onder
scheidenlijk aan den commandant in bet 
XXIIste, in het XXXIste of in het XXXIVste 
land weercli strict. 

H ebben cle in de beide vorige leden bedoelde 
opgaven , kennisgevingen, mededeelingen enz. 
betrekking op manschappen, di e in de voor
rnelde onve t·deelde districtsgroepen moeten 
worden ingedeeld , clan verrichten onclerschei• 
den lijk de commandanten in het XXIIste, in 
het XXXIste en in het XXXIVste lanclweer
district onverwijld het daartoe vereischte en 
doen daarna m et gelijken spoed de bescheiclen, 
op de;,:e manschappen betrekking hebbende, 
toekomen aan den landwecrdistri ctscomman
dant bij wiens personeel zij zijn ingedeeld. 

De indeeling in het vorige lid bedoeld ge
schiedt gelijkmatig over de distrwten en met 
in aehtneming, zooveel mogelijk, van bet be
paalde in het :2de lid van § 6 . 

.Bescheiden niet van den aard , als in het 
laatst voorgaande lid bedoelde, worden zonder 
uitstel doorgezonden aan den landweerdistricts· 
commandant, voor wien zij bestemd zijn . Ter 
beoorcleeling van dit laatste en mede in het 
belang eener zooveel mogelijk gelijkmatige 
Yerdeeling van het person eel over de d istricten , 
houden de commandanten in het XXIIste. in 
bet :X:XXIste en in het XXXIVste landweer
clistrict nauwkeurig aanteekening 66k van bet 
personeel, behoorende onclerscheidenlijk tot 
het XXIIlste t /m het XXV ste, bet XXXIIste, 
bet X:XXVste en het XXXVlste di strict, zoo
rnede van de veranderingen , die, dat pel'soneel 
betreffende, te hunner kennis komen krachtens 
het bepaalclc in het ee!'ste licl . 

Va.n het overnenien en het i ncleelen van het pe,·sonee/ . 

§ 1. Jaadijks op den l sten Juli, of daags 
te voren, wordt van de clienstplichtigen lJij cle 
militie, die op den daa!'aanvolgcnclen l sten 
Augustus voor den dienst bij de landwee l' 
moeten worden bestemd, door de comman
dee!'ende-officiel'en cle l' korpsen, zoomede de 
chef van dienstvakken , waartoe deze dienst
pliehtigen behooren, opgaaf geclaan aan de 
cornmandanten in de landweerdistrieten, binnen 
welker gebied de gemeente gelegen is - of 
die gelegen zijn binnen de gemeente - waa!' 
de mee t·bedoelde dienstpli chtigen r. ijn in
geseh rnven in het register, bedoeld in al'tikel 
122 der Militiewet 1901. 

Die opgaaf geschiedt doot· middel van lijsten, 
ingericht volgens het bij deze beschikking 
gevoegde model A . 

Bij de lijsten worden overgelegd : 
de op de daarin vel'melde dienstpli chtigen 

betrekking hebbende extracten uit het straf
registe t· en staten van dienst, model n". 176, 
bedoeld in § 11 acl artikel :261 del' Voor ·eh riften 
tot uitvoering van het Reglement van admini• 
stl'atie bij de landmacht. 

Van veranderingen, betreffende het in het 
eerste I id van dit artikel bedoelde personeel, 
die na het verzenden van de lijsten model .4 
ter kennis komen van cle commandeerende
officieren der korpsen en van de chefs van 
dienstvakken, wordt door dezen afaonde rlijk 
aan den landweerdistrictscommandant opgaaf 
gedaan (1) 

Indien tot de lichting van de militie, welke 
naar de land weer overgaat, vedofgangers be
hooren, clie om eenige reden in dien o,·e l'gnng 
niet deelen, doen de commandeerende-officiel'en 
der korpsen en de chefs ,an dienstn1kken, 

(1) In de I ijsten m odel A word en n iet ver
m eld de namen der dienstplicbtigen bij de 
militi e, wier detacbeering bij de ·koloniale 
troepen op den dag van hunnen overgang naar 
de landweer nog niet is geeindigd . D e voot· 
deze diep stplichtigen bij het korps opgelegde 
voonverpen van kleeding en nitrusting ,1·orden, 
voor zooveel die voorwerpen tot de u i trusting 
van den dienstplichtige bij de lanclweer be
hooren, op den dag van hunnen bedoelden 
overgang toegezonden aan den eommandee
l'ende-oflicier van het K oloni aal W e rfdepot, 
ten eincle aan hen te worden uitgereikt bij 
hunnen terugkeer. Ook de narnen van dienst· 
plichtigen wier verbinteu is, krachtens art. !) 
der :Militiewet 1901 aangegaan, ten tijde rnn 
hunnen overgang nua r de land weer nog niet 
geeindigd is, worclen in de lij st model A niet 
ve rmelcl. · (Offic. aaut.) 
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onder ve rmeld ing dier redenen; ten t ijde als 
in het eerste lid genoemd , van de namen dezer 
verlofgangers opgaaf aan den burgemeester 
van de gem eente, voor welke z ij b ij de m ilitie 
zijn ingelijfd. Y oor zooveel de namcn de r be
doJJldc dienstplichtigen ni et in het Ye rlofgan
gersrcgistcr dezer gemeente voorkomen , geeft 
de burgemees ter van de te huonen aanzien 
ontvaugen opgaaf, op den 17de n .Juli , of daags 
te voren , kennis aan den burgemeester van 
de gemeente, waar z ij in bedoeld registe r z ij n 
ingesch reven . 
s :2. I s de duur waarvoor aan d ienstplich 

tigcn bij de mili t ie toestemm ing of Yerg unn ing 
i ve rleend , als bedoeld in de artt. 116 en 123 
der Mili t iewet 1901, ten t ijde van hunnen 
o,·ergang naar de land weer nog n iet ve rstreken , 
dan wo,·dt hien-an ach te r h unnen naam , in 
kolom 7 van de in de Yo rige pa ragraaf be
doclde lij st mod el A aan teekening gedaan, 
onde r Yermelding Yan den datum en l1et 
nu nuner der b eschikking, waarb ij die toe
stemming of die verg unning door of namen s 
den }linister van Oorlog is verleend; van den 
t ijd, voo r welken z ij is toegckend, Yan den 
datum, waarop z ij eindigt; zoomede c. q. van 
cir v rij stellingen en de YOorwaarden daaraan 
Yerbonden . 

\i 3. D e landweerdistrict commandant on t
rnngt va n den Commissari s de ,· K oningin in 
ell' provincie ten aa nr. icn van dienstplicbtigen 
b ij de militie, aan wie door dezen ecne als in 
de vorige paragraaf bedoelde toestemming of 
vc rg 11nning is verleend , welke1· duur ten tijde 
van h unnen overgang naar de landwcer nog 
niet was ,·erstreken, op den 14den 1:-lep tember 
daa raanvolgend, of daags te ,·oren, mededeeling 
Yan de dagteekening en het nummer der be
schikking, waarbij de toestemming of Yer
g unning is Yerleend, m et vermelding van den 
tijd , Y00r wel ken z ij is ,·erleend; van den dag, 
waa rop zij eindig t , c. q. Yan de vrij ste llingen 
en de voonvaarden, daa rna n ve rbonden ; zoo
med<' c.:. q. van de plaat , waarheen de d ienst· 
pli chtige zich buiten slands begeven heeft . In 
do m edecleeling, bedoeld in den vo rigen volzin 
½ijn mode opgenomen de cl ienstplichtigen bij 
cl e rn ilitie, d ie zonder toestemm ing - immers 
Y0or niet !anger dan den term ijn van 3 maanden, 
genoemcl in de eerste ½insnede van a rt ikel 123 
de,· )lili t ie,rnt 1901 - blijkens cle toezendi ng 
van h un ve rl ofpas als vermeld in h et tweede 
lid Yan artikel :24 der wet , ten t ijde -an h un 
<n-c rgang nan,· cl e landweer bu itenslancls Yer
blijf hi elden , met vermeldiug r.oo rnoge lijk 
Ya n h unne ,·erblijfplaats. 

~ J . Y oor r.ooYecl eene·toestemming of cene 

Yergunning, al s bcdoeld in de § § 2 en 3, aan 
den dienstplicht ige b ij de militie is verleend 
voor een' tijd , di e nog niet is verstreken op 
den datum van dicns o,·ergang naar de land
weer, word t die tocstem ming of die vergunning 
voOP haren verderen duur geacbt te zijn ,·e r· 
leend aan den dienstplich t ige bij de landweer 
en zulks met handh av ing c. q . . Yan cle daa,·aan 
verbonden v rijstellingen en voorwaarden . 

§ 5. D e landweerdistrictscommandant v.endt, . 
jaarlijks op den iiden ,Juli , of daags te rn ren, 
aan den burgemee ter van elke der binnen 
zijn di stri ctsgebied gelegen gem eenten, clan 
we! aan den bu rgemeester der gemeente , bi nnen 
welke zijn d istrict is gelegen, eene \ij t der 
namen en stamboeknummers van de ved of
gangers, die in de gemeente o-eves tigd ll ijn en 
op den lsten Augustus cl. a . v . naa r de land
weer moeten overgaan. 

D eze lij st verrneld t tevcns de gem eente Your 
welke de Yerlofgangers bij de militie r. ijn in
gel ijfd . 

Ind ien d ie lijst namen m ocht bevatten rnn 
,·erlofgangers, d ie niet of niet meer voor
komen in het reg iste r , bedoeld in art. 12:2 der 
M ilit iewet 1901, der gemeente, geeft de bur· 
gemeester op den 17den ,foli , of daags te 
voren, ,·an d ie namen kenni s aan den land
weerd istrictscom manclan t. Y oor zooveel der.e 
manschappen Y00 r d door hen verlaten ge
meente waren ingclijfd b ij de m ilitie, vermeldt 
de bu rgemeester bij de in h et YOrige lid be
doeldc kennisgev ing tevcns hunne woon plaats. 
"aar de woonplaa ts van de o,erigen doet de 

land weerd istri ctscom ma nclan t onve rwijld on
derzoek b ij den burgemeester der gem eente, 
voor welke z ij , b lijkens h ei vermelde in kolom 
5 van de in § 1 bedoelcle lijst model A., hij 
de m il itie ingelijfd zijn. 

D e landweerd istrictscommundantgeeft daa rna 
de meerbedo Ide manschappen c. q. 0Yer (zie 
§ § 9 en 17) aan den commandant rnn bet 
lanclweerd istr ict, ,rnarbinnen de gemeente !um· 
ner inwoning is gelegen, terwijl deze laatste 
aan den burge1ueestc r die ,· ge 1neente eene ann 
vullingslijst a ls bedoeld in h et ee rste lid cl oet 
toekomen . 

BoYendien doet de Janel wee .-districtscom 
mandaut, die de manschappen , ornreenkomstig 
het vorige lid, ove .-gaf, daarrnn opgaYe nan 
den commandeerende-offi cie r Yan het korps , of 
aan den ch ef Ya n het dienstrnk, van "·ien h ~j 
de lijst model A ontYing, waarop d ie mun
scbappen Yoorkwamen, onder aanteeken ing Yan 
het landweerdi st r ict, aan welks comm andant 
z ij zijn overgegeYcn. 
s 6. D e land weerdi stri ctscommnndant bestcmd 
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de dienstplichtigen , Yel'meld op de bij hem 
ontvangen lijsten model A, \"OOI' de compag
rneen van het ,wapen of het dicnstvak, waa!'bij 
zij in het lege l' zijn geoefend . 

Hij regelt de indeel ing in dier Yoege, dat 
op den dum zooveel mogelijk iedere compagnie 
uit haai· eigen omgeving of haar eigen g roep 
van bijeengelegen gemeenten op de ve reischtc 
sterkte gebracht en gehouden wordt. 

Hoewel naar gelijke getalsterkte der com
pagnieen van een wapen of van een dienstYak 
in het district rnoet worden gestreefd, kan de 
toepassing van het beginsel van indeeling, in 
het vorige lid vermeld , meermalen ge l'inge 
vel'schillen in de stel'kte dier compagnicen 
t en gevolge hebben . Het ontstaan van meel' 
dan gel'inge ,·el'scb illen moet ecbtel' c. q. dool' 
wijziging van de gl'oepeering der gemeenten 
worden voorkornen. 

§ 7. Is b\j eene indeeling, als bedoelcl in de 
,ol'ige §, bet kader niet voldoende gelijkmatig 
oYer de cornpagnieen verdeeld, clan ,rnrdt 
biel'in dool' den distl'ictscommandant .voorzien, 
door aanwijzing van het •kader , dat, bij iedere 
vcreeniging van den troep, de compagnie, 
waarbij het is ingedeeld, Yer!aat en intl'ced bij 
eene aangewezen andern cornpagnie. In gem! 
.-an mobilisatie gaat dit laatste gepaanl met 
ovel'plaatsing. De di strictscornmandant houdt 
van een en ander aanteekening op zijne kade l'
lijst. Bovendien zorgt hij , dat zoowel de com
pagniescommandant als het tot overgang be
stemde kader zelve, met de ten deze door hem 
getroffen regeling bekend zijn . 

§ 8. De landweerdi stri ctseommandant doet 
jaarlijks van de in § 6 bedoelde indeeling blijken 
aan de compagnieen , door toezending op den 
31sten ,Juli , of daagfc te voren , van staten, 
inge l'i cht volgens h et bij deze Beschikking 
gcrnegde model B. 

Met deze staten model B wol'den aan de 
compagnieen - iedel' voor ,moveel de daarbij 
nieuw iugedeelclen betreft - toegezonden de 
extracten uit de strafregisters en de staten 
rnn dienst, in § 1 bedoeld . 

De extracten uit de strnfregisters blijven bij 
de compagni een berusten. 

Op den tijd in het eerste I id bepaald, zendt 
de lnndweerdistrictscommandant aan den bur
gemeester van elke cler binnen zijn di stri cts
gebied gele.gen gemeenten, dan we! aan den 
bu,·gerneester der gemeente, binnen welke zijn 
di strict is gelegcn eene opgaYe, ingericht Yol
gens het bij deze beschikking gevoegde model C 
en houdende gegernns, noodig bij de insch rij
Ying van de dienstpli cht igen in het regi ster 
,-oor de lanclwecr. 

Inclien die opgave namen mocht berntten 
Yan Yerlofgangers , die sedert 17 Juli t . '"· de 
gemeente hebben verlaten, dan doet de bmge
meester uiterl ijk op den 5den Augustus d. a. '"
mededeeling: 

van de op hen betrekking hebbende ge
gevens, van den bmgcmeester van de gemeente, 
waa!'heen zij zich hebben begeven ; 

van hunn e namen en ,·an de gemeente lurn
ner nieuwe vestiging, aan den landweerdi ,· 
trictscommandant, die de opg,we model C 
inzond. 

§ 9. Bij den oYergang , binnen h et district , 
van een dienstpli chtige of van een nijwillig 
dienende bij de land weer naar eene and ere 
compagnie van hetzelfde wapen, dan·wel naar 
een andel' wapen ( dienstvak) , wol'den· 0Yer
gegeven: 

l" . het contrule-blad D (:-: ie § 12 punt 1°) en 
2°. bet extract uit het strafregister , 
den man bet reffencle. 
Bij den overgang naar een ander di strict en 

bij den overgang met eene verb intenis, al s 
bedoeld in Titel IV hierna, wordt bo,·endien 
overgegeven de staat van dienst , den man 
betreffende. 

Tot die overgaven worden de bescheiclen, 
in het ee rste lid rnrmeld , door den compag
niescommandant toegezonden aan den land-
11- ee l'districtscommandant, en door de:<en aan 
den commandant van de compagnie, Yan bet 
landweerdistri ct of van het korps, waarbij de 
man is overgegaan. 

§ 10. Bij zijne aanmelding ingevolge arti
kel :.l4 der wet leYert de dienstplichtige bij de 
landweer aan den burgemeester het zakboekje 
in , dat hem was uitgereikt bij bet kol'ps, 
waa!'toe hij laatstelijk als dienstplichtige bij 
de militie behoorde. 

De burgemeester zendt de in het ,orige lid 
bedoelde zakboekjes , ·aJsmede die, \\·elke hij 
van buitenslands verblijf houdende , erlof
gangers ontvangt, na afteekening Yan den 
verlofpas op den 31sten Augustus , of daags 
daarna , met eene lijst, aan den land weerdis
ti·ictscommandant , die ze doet toekomcn aan 
de compagnieen , ten einde te diencn voor het 
b ijwerken van de -administratie. Bij de in 
den vorigen volzin bedoelde lijst, wordt eenc 
opga,·e gevoegd van de namen der dienst
plichtigen, die in gebreke mochten geblenn 
zijn hun zakboekje in te leYeren of toe te zenclen. 

Den burgemeesters wordt aanbevolen, in .Juli 
van elk jaat· de verlofgangers van de lichting 
der militie, die bestemd is op 1 Augustus d .a.v. 
naa,· de landweer over te gaan, bij open bare 
kennisgedng te herinneren aan hunne ver-
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plichting oru zich aan te molden , als bedoeld 
in het eerste lid , en tot inlever ing daarbij van 
hunne zakboekjes. 

§ 11.. Ter vervangi ng van de ingeleverde 
zakboekjes, in de vorige § bedoeld , wordt 
bij de compagn ie voor iederen man opgemaakt 
een nieuw zakboekje, overeenkomstig het voor 
de landweer vastgestelde model. 

Deze nieuwe imkboekjes worden op den 
lsten October, of daags te voren , aan den 
land weerdistrictscommandant toegezonden, die 
ze, na daarin den verlofpas te hebben ingev uld 
en getcekend op den 15den dier maand , of 
daags te voren , doet toekomen aan de burge
meesters ter uitreiking v66r den 25 ten cl ier 
rnaand na afteekening van den verlofpas, aan 
de verlofg,ingers. 

De onderteekening van de zakboekjes en van 
do daarin voorkomende lastgeving, zoomede 
de onderteekening en de afteekening van den 
v rl ofpas , in het vorige lid bedoeld , geschieden 
in den regel onder dagteekening van den 
lstcn Augustus. 

De nieuwe zakboekjes echter , bestemd voor 
hen , die zicb intu schen rnochten gevestigd 
hebben in een antler landweerdistrict, worden 
door den landweerdi trictscommandant toege
zonden aan den commandant van het land
weerd istrict der nieuwe vestiging, ten einde 
daarmede te handelen , zooals in het vorige 
lid is aangegeven. 

~ 12. Bij de cornpagnie worden aangeleg·d 
en aangehonden : 

1°. een contrdle-blad ,' voor iederen ma_n af
Y.,>ndcrlijk, volgens bet bij dezc beschikking 
g 0 voegde model D; 

~•- eene contr6/e-lijst van het personcel der 
compagnie, volgens het bij dcze beschikking 
gevoegde model E ; 

3°. een str~fre_qister, waarin niet behoeven 
tc worden ingeschreven de traffen, die den 
man v66r diens overgang naar de landwecr 
zijn opgclegd , zullende ten aam1ion van die 
straff n in het register worden verwezen naar 
hct extract uit het strafregi ster, bedoeld in 
~ 1, clat ingevolge § 8 bij de compagn ie berust . 

De controle-bladen worden opgelegd in eene 
portefeuille met los e doorloopende banden , 
in volgorde van de contr·ole-nummers. 

pe controle-lijst wordt afzonderlijk inge
naaid. 

Ten einde voorts het jaarlijks vemummeren 
<lPr eontrvlebladen te vermijclen , wordt be
paald , dat, na de serieen nummers, be temd 
voor de officieren , de onderofficieren , de 
korporaals, de tamboe,·s en hoom bla;;,;ers en 
de soldaten-vrijwilligers, voor de soldaten van 

elke lichting eenc serio van 50 nummer,; wordt 
bestemd, onderschcid nlijk aanntngende met 
nummer 151 , 201 , 251 , cnz. en dat de open
gevallen nummer in elke serie worden inge
nomen door de bij de compagnie aankomende 
officieren , onderofficieren of , oldaten , die tot 
de serie behooren ; dat eindelijk een door 
ontslag uit den dienst opengevallen seric van 
50 nummers bestemd wordt voor de lichting, 
die daarop het eer t naar de landweer over
gaat. 

§ 13. De staten i;_odel B, bedoeld in s 8, 
worden op den 31sten Augustus of daags 
daarna, door den commandant van de oom
pagnie ternggezonden aan den land \\·eerdi s
trictscommandant, die ze onderteekend beeft. 

.:\fet de staten model B wor·den de daarbij 
ontvangen state □ van dien t teruggezonden. 

De landweerdistrict commandant bewaart de 
staten model .B, totdat alle daarnp vermelde 
personen uit den dienst bij de landweer 
ont lagen zijn. 

s 14. Het aanleggen en inschl"ijven van de 
stamboeken ge ch iedt overeenkomstig het ter 
zake bcpaalde in het ,, Voorschr{ft op het aan
houden cler stamboeken voor de Landiceer" . 

§ 15. De toezending van bescheiden aan 
een compagniescommandant, wiens aangewezen 
standplaats ligt buiten bet gebied van bet 
landweerdistrict, van welks commandant do 
zending uitgaat, geschiedt door tnsschenkom t 
van den commandant in het landweerdistrict, 
waarbinnen di e compagniescommandant zijne 
standplaats heeft. Eveneens gcsch iedt de 
zending van bescheiden door een compagnies
commandant aan den commanda.nt van een 
ander landweerdi strict, clan dat waarbinnen de 
afzender zijne aangewezen standplaats heeft , 
door tusschenkomst van den commandant van 
laatstbedoeld district. 

§ 16. De kennisgevingen, mededeelingen 
enz., die betreffende het pcrsoneel van de 
lanclweer-compagnieen bij den districtscom
mandant inkomen, worden - voor zooveel 
niet anders is bcpaalcl, of niet on'\'env ijldo 
doorzending wenschelijk is - door deY.en 
under dagteekening van den 5clen en van den 
:/Osten van iederc maand bij mutatiestaat, in
gericht overeenkomstig het bij deze beschik
king gevoegde model L , ter kennis gebracht 
van de commandanten dier compagnieen. 

De mutatiestaten, vermeld in artikel 18 van 
het besluit, zjjn mede ingerichtoYereenkomstig 
het model L in het ,,orige lid bedoeld. 

§ 17. De uitrustingstukken, welke ter uit
reiking worden overgege,·en aan den lancl
weerdiijtrictscommandant, woi-den, indien ze 
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bestornd zijn voor manscbappen, die nog- Y66l' 
dat :dj in hot ber.it diel" goederen wel'den ge
steld van woonplaats ,·erandel'den en r.ich 
claardoor in een ander Jandweel'district Yestig
dcn , toogezonden aan den commandant ,·an 
dat di tri ct ter uitreikiug te bepaaldel' tijd. 

§ 18. De uitrnstingstukken, in do \"Orige § 
bcdoelcl, welke - als bestemd vool' man
scbappen aan wie, krachtens artikel 15, eorste 
lid , der wet, ontheffing rnn den werkelijken 
dienst is verleend Y0or den geheelen dnnr 
van den diensttijd , clan we] , oor een gedoelte 
daarvan , of aan 1\"ie, hetr.ij kraeh tens art. 15, 
tweede eD derde lid , hetzij krachtens art. :n 
der wet , n ijstelliug is Yerleend van de Yer
plichtiDg tot deelneming aan de oefeningen , 
Yermeld in ,u-t. 11 der wet tot bet bijwonen 
van bet jaal'lijksch onderzoek of t t opkomst 
ondel' de wapenen in geval van ool'log, oor
logsgeYaat· of andere buitengewone omstandig
heden niet of voorloopig niet, kunnen wol'den 
uitget·eikt - blij,·en op aanwijzing van den 
Jandweerdistt·ictscommandant opgelegd , of tot 
de uitreiking opgelegd , in de daa rYOo r aange
gm·en bewaal'plaatsen. 

In dio bcwaarplaats worden , na inlevering 
op aanwijzing van den dist1·i ct comm andant , 
medc opgelegd de uitrustingstukken , uitge
reikt aan manscha.ppen , die gedurendc hun 
diensttijd bij de landweer ontheffin g van den 
wel'kelijken dienst Yoor den geheelen duu r 
rnn den diensttijd of n-ij stelling van opkomst 
onder de wapenen in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewonc omstandig
hcden erlangen. 

De uitrusting tukken , die ingevolge het be
paalde in het eerste · en .bet tweede lid in de 
bewaarplaats zijn opgelegd ten tijde, dat -
na volbrachten diensttijd - de inlevering plaats 
v indt van de gqederen der lichting , waartoe 
de man schappen behooren , voor wie die uit
rustingstukken bestemd waren , worden door 
den Jandweerdistrictscommandant met de 
goederon van die lichting in het daar\'OO r 
aangewezen maga:djn ingelevet·d. 
s 19. De landweerdistrictscommandant zorgt 

door aanvrage aan het hoofd van b et magazijn, 
dat voor de verstrekking van goederen ten 
behoeYe ,·an het h em onderhoorigc personeel 
is anngewezen , te kunnen beschikke n ove r 
een voori·aad tuniek-kraagnummers, ten einde 
to kunnen voldoen aan de bepaling van bet 
voorlantste lid van art. :20 betrekkel ij k de ver
wisseling Yan die nummers. 

De verlofganger zorgt voor de aanhecbting 
Yan het hem nieuw uitgereikte districtsnummer 
op· den kraa11: van zi,ine tunick. De landweer-

d istrictsconun andant zendt het ingele,·erde 
nummer aan den commandant van het daa r
door aangewezen district. 
s :20. De eerste maal clat de dienstpl ichtige 

onder de wapenen komt - en zoo nood ig ook 
bij volgende opkomst - worden diens kleoding
en uitrustingstukken door de zorg ,an den 
compagniescommandant genummerd. c. q. over
genummerd , met het districtsnummer, ecn of 
twee letters, aanwijzendc den naam van het 
wapen of het dienstvak , en daaronder het 
stamboeknummer , b.v. : 

4,;2 (sde Di strict , lnfi ,•, stamboeknum-

mer 152) ; 

· 
1i5t· (12de District , Arti,· , stamboeknum· 

mer 152) ; 

:20 1t ..1':. (12de Distri ct , Administratietroepen. 

stamboeknummer 152) ; 
35 G. T. (3" t D ' t . t G . t t 
152- os e 1s r1 c , e111c roepen . ~ am-

boeknummer 152) ; 
40 P. 40 te D . t . t 1~ t . t - 152 ~ s 1s ric , on ou111 ers, s am-

boeknummer 152); 
40 

1
i ~ (40ste District , Hospitaalsoldaten , 

stamboeknummer 15:2); 
.Met afwijking in zooverre rnn hot bepaalde 

in het vorige lid worden de kleeding- en uit
rn stingstukken van den clienstplichtige, diP 
tot de hospitaalsoldaten of tot de aclmini stra 
tietroepen behoort , op aan wijzing van den 
landweerdistrictscommandant genummerd, c.~
overgenummerd , bij gelegenh cid van het jaar
lij ksch onderzoek. 

A.an elk der commandanten van de compag
nieen Jandweerinfanterie, -vesting-artillerie, -gc
nietroepen en -pontonniers wordt eene nurnmer
kist met toebehooren , verstrekt, 

De Iandweerdistrictscommandanten dienen 
daartoe in - iecl er voor de compagniescom
mandanten , die binnen zijn district hunne 
standplaats hebben - eene aanvraag, naar 
behoefte, aan !1 et Departement van Oorlog. 

TITEL Ul. 

Van de v r ijwillig dienenllen bij de lanclweer. 

~ 21. De krachtens vcrbintenis tot vrijwil
lig~n dienst b ij de landweer toegelatenen 
worden bij de compagnieen en de sta\'en in 
-de administratie opgenomen op overeenkom
stige wijze als voo t· de dienstplichtigen b ij 
de landweer is bepaald . 

~ 22. De nijwillig dicnenden , bodoeld in 
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lid Yan dat artikel bedoeld , geschied t door 
inzending aan de daa rvermelde autoriteiten 
van con staat , ingericht volgens bet bij de:,e 
besch ikking gevoegde model G. 

~ 36. De landweerdistrictscommandant , die 
ten aanzien ,·an de manschappen , wier vertrek 
met g root-verlof hem ingevolge § 33 wordt 
bericht, niet binnen den in artikel :.24 de r wet 
bcpaalden t ijd de kennisgcving ontrnngt , in 
~ 34 ve rmeld , doet , terstond na het ve rstrijken 
,•an dien tijd , ter zake onderzoek, opcl at c. q. 
worde volclaan aan hot bepaalde in het eerste 
lid van artikel :.21 Yan het be lu it . 

§ 37. D e mauscbappen , als bedocld in de 
§§ 31 en 3:2, di e v66r hun nc OYerbrenging in 
de positie van dienstplichtige of van v rij willige 
dienende bij de landweer laatstel ijk hebben ge
diend bij de ><eemaC'h t - de marine- reserve en 
het korps mariniers hieronder begrepcn - of 
bij de kolon iale troepen , worden door de zorg 
van den land weerdistrictscommandant gekleed 
en uitge l'll st overeenkomstig hetgeen ter zake 
\' 00r den v rijwillig dienende b ij de landweer 
in § :23 is voorgeschreven. 

Op het bepaalde in het vorige lid wordt 
uitzondering gemaakt ten aanzien van hen , 
wier di ensttijd bij de landweer b innen een 
ha lf juar Ycrstl'ijkt. Dezen wordt geen !deeding 
en uitrusting Yerstrekt , doeh hun word t alleen 
een ,:akboekje al s ,·erlofgangers ,·oor de land
weer uitge reikt. 

TlTEL Y. 

Vein de toesteniniing , becloeld in artikel :.20 
en in artikel :27 cler ,cet. 

§ 38. T er uitYoering van het bepaalde in de 
artikelen :.20 en 27 der wet en in aansluiting 
bij hetgeen dienaangaandc reeds is voorge
scbreven in nrtikel 17 van het besluit, is de 
Uommi ssaris der K oning in in de proYincie 
gemachtigd om, in gewone tijden, namens den 
Xinister rnn Oorlog, aan den ve rlofganger 
Yan de landweer te Yerleenen: 

et . de in a rtikel 20 der wet bcdoelde schrif
telijke toestemming tot het uitocfenen van het 
beroep van zeevarende buiten lands, voor zoo
vcel de verlofganger aan den Commissari s 
voomoemd , beeft aangetoond in de gelegenheid 
tc zijn tot uitoefening van dat boroep; 

b. de volgens artikel 27 de r wet vereischte 
toe temming om zich voor !anger clan gedu
rende een jaar, buitenslands tc begewn, ,·oor 
i10ovcel die toestemming een ,·erblijf in den 
neemde in Europa betreft. 

De onder a en b in het vorige . lid bedoelcle 

toes temmingen worden gcge,·en ,·oor den tijd 
van ten h oogste twee achtereem·olgf'ndc- jaren 
en kunnen gepaard gaan met het Yerleenen 
van nijstelli ng nn het jaa rl ijks onderzoek , 
indien de omstand igheden , ter beoordeeling 
van den Commisssaris dcr K onjng in in de 
proYincie , dit noodig of wenschelijk maken. 

Overigens wordt bij de toestemming, bedocld 
in het eerste lid onder a, de ,,e rJofganger 
steeds herinnerd aan de verplichting om tP 
voldoen aan de ecrstc oproeping, wowel tot 
opkomst onder de wapencn als om - indi en 
hem daa rrnn geen nijstelling is toegekend -
te rnrsehijncn bij het jaarlijkscb onder,:oek. 
Bij de toestemrni ng, in het cerste lid onder IJ 
bedoeld, wordt den ,,erlofganger de Yerplich 
t ing opgelegd te zorgen Yoor bekendheid 

· Yan zijn adres bij den bu rgemeester der 
gemeente, waar hij is ingeschreven in het re
g ister Yoor de land wee ,· en tc Yoldoen aa11 de 
eerste oproeping, hetzij tot opkomst onder el l' 
wapenen , hetzij - indien hem daarrnn geen 
n ijstelli ng is toegekend - voor het jaarlijksch 
onderzoek. 

§ 39. In de in artikel 17 van het besluit be
doelde kenn isge,·ing, bot reffende bet rn rleenen 
van eene toestemming, als in de Yorige § 'yer
meld , worden o. m. ook aangeteekend de 
datum, waarop zij is toegekend ; de t ijd , 
waarover zij loopt ; de datum waarop 7. ij eind igt: 
zoomede c. q. de plaats waarheen de Yerlof
ganger zicb bui tenslands bcgeeft . 

§ 40. De aanvragen van verlofgangers van 
de landwee1· om toe temm ing zicb voor langer 
cl an een jaar in den n eemde buiten E uropa te 
begeven , ,:oomede alle aanvragen , waarbij de 
belanghebhende tevens ve rnoekt te worden 
v rijgesteld rnn de verpli hting tot deelneming 
aan de oefeningen in artikel 11 der wet ver
meld, of tot opkom st onder de wapenen in 
gm·al van oorlog, oorlogsgevaat· of andere 
bui tengewone omstand igheden blijven oncler
worpen aan de be liss ing rnn den )finister 
van Oorlog. 

TlT E L ·n . 

Van het ,jaa.·l jjksch onckrzoek. 

s 41. J aarlijks op den l s ten Juli of daag,; 
te vo ren, doet de Jandweerdistrictscommand ant 
aan den Commissaris der K oningin in de pw
Yincie YOorstell en betreffendc de plaatsen , 
dagen en urea , waarop bet onderzoek zal 
plants " inden , bedoeld in artikel 29 der wet. 

De landweerdistrictscommandant b rengt , 
½oodra hem door den Commissaris der Konin 
gin mededeeling is gedaan van de plaatsen , 
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dagen en uren , voor het onclerzoek bepaald , 
een en antler ter kennis van de commandanten 
van de compagnieen binnen zijn district. Deze 
zijn, voorzien van de administratieve en andere 
bescheiden der compagnie , bij het onderzoek 
hunner onderhoorigen tegenwoordig. 

De burgemeester doet tijdig v66r den aan
vang van het onderzoek aan den landweer
districtscommandant eene lijst toekomen, ver
melclende de namen Yan de verlofgangers , 
die door ziekte verhinderd zijn tot bijwoning 
van het onderzoek , bij welke lijst worden 
gevoegd de betrekkelijke geneeskundige ver
klaringen. 

Bij het onderzoek worclen de verlofgangers , 
die zicb sedert het laatst voorgaand onderzoek, 
of sedert hun laatst voorgaand verblijf onder 
de wapenen binnen het district gevestigd 
hebben, bekend gemaakt met het onderdeel, 
waarbij zij zijn ingedeeld. 

Voorts wordt bij gelegenheid van het onder
zoek, voor zooveel noodig, het zakboekje ge
wijzigd van hen , die - sedert den in den 
vorigen volzin aangegeven tijd - binnen het 
district van woonplaats. zijn veranderd. 

Het in artikel 23 van het beslnit bedoelde 
verslag betrekkelijk het gehouden onderzoek 
is ingericht overeenkomstig de bijlage A, ter
wijl de bij dat verslag te voegen opgaven zijn 
ingericht overeenko1nstig de bijlagen B en C, 
behoorende bij deze beschikking. 

Voorts worden bij dat verslag ten aanzien 
van iederen verlofganger, die, blijkens de 
opgaaf model C, op grond van artikel 35 der 
we~ onder de wapenen behoort te worden ge
roepen , afschriften overgelegd van de open
bare kennisgevingen , waarbij de te zijnen 
aanzien gedane oproepingen voor de inspectie 
en voor de in § 42 bedoelde na-inspectie hebben 
plaats gehad. 

'l'er zake van de aanvraag, de eventueele 
nazending en de inrichting van die afschriften 
geldt het bepaalde in de eerste drie leden en 
in punt 5°. van § 65. 

§ 42. 'l'elkens wanneer daartoe aanleid ing 
bestaat, wordt door den landweerdii.tri cts
commandant - door toezending van een staat, 
ingericht overeenkomstig het bij deze be-

··schikking gevoegde model H - aan den com
pagnies-commandant, en, door tusschenkomst 
Yan den Commissaris der Koningin in de pro
vincie, aan burgemeester en wethouders kennis 
gegeven van de namen van hen, die op grond 
van artikel 34 der wet , voor hen rnoeten ver
.schijnen om te worden onderzocht. 

De oproeping van den verlofgungcr , die , 
als bedoeld in het vorige lid , voor den land-

1"04. 

weerdi strictscommandant moet verschijnen om 
te word en onderzocht , geschiedtovereenkomstig 
het tweede lid van artikel 30 der wet. 

1' I 1' E L VII. 

Van de behandeling van personeel van de land
weer , vallende onde,· de toepassing van het 

O,·imineel Wetboek, van de Regtspleging 
of van het Re{!lement ,,an Krijgstucht 

voo,· het krijgsvolk te lande. 

§ 43. 1°. Dienstplichtigen en vrijwillig 
dienenden bij de landweer, die tijdens zij 
onder de wapenen zijn uan den werkelijken 
dienst worden onttrokken ten gevolge van· bet 
ondergaan van militaire gevangenisstr~f, ge
vangenisstraf, detentie of hechtenis, clan we! 
van cachot- of provooststraf, worden na het 
ondergaan van die gevangenisstraf, die de
ten tie, die hechtenis of die cachot- of pro
voost-straf zooveel !anger onder de wapenen 
gehouden, als zij aan den werkelijken dienst, 
waartoe zij 1·erplicht waren, onttrokken zijn 
geweest. 

Eveneens wordt het verblijf onder de wa
penen van den dienstplichtige of den vrijwillig 
dienende bij de landweer verlengd met het 
aantal dagen, welke rnochten gevorderd worden 
tot de geheele tenuitvoerlegging van eene aan 
dezen opgelegde disciplinai re straf. 

Bevindt zich een dienstplichtige of een vrij
willig dienende, als in het vorige lid vermeld, 
in arrest ingevolge het bepaalde in artikel 16 
van de Regtspleging bij de Landmagt , dan 
wordt hij niet met verlof huiswaarts gezonden 
voor en aleer omtrent zijne klacht door den 
krijgsraad uitspraak zal zijn gedaan. 

De aanwijzing van het korps, waarbij het 
in de drie rnrige leden bedoelde verlengd ver
blijf onder de wapenen wordt volbracht , ge
schiedt, voor zoo,•eel noodig, door den 
Minister van Oorlog. 

2°. Verlofgangers van de landweer, op wie 
het Crimineel W etboek voor het krijgsvolk te 
lande is toegepast, worden, bijaldien door den 
krijgsraad hunne bestraffing aan de krijgstucht 
is overgelaten - onder kennisgeving aan den 
landweerdi stri ctscommandant . tot wiens per
soneel zij behooren - rech tstreeks gezonden 
naar het korps, dat in de hoofdplaats gesta
tionneerd is , ten einde daarbij de hun door 
den lanuweerdistrictscommandant, voornoemd, 
op te leggen straf te ondergaan , waarna zij -
Yoor 7,ooveel zij niet ingevolge het bepaalde 
in artikel 28 of in 11rtikel 35 der wet onder 
de wapenen moeten worden gehouden 

1g 
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dadelijk weder in bet genot van verlof worden 
gesteld. 

Verlofgangers van de landweer, die tot ge
vangenisstraf, detentie of hechtenis zijn ver
oordeeld, wo rclen , na het ondergaan daarvan , 
indien zij ingevolge het bepaalde in artikel 28 
of in artikel 35 der wet onder de wapenen 
moeten worden gehouden , overgegeven aan 
den landweercl istri ctscommandant tot wiens 
personeel zij bebooren. 

3°. In het geval dat verlofgangers van de 
landweer van eene tegen hen ingebrachte be
schuldiging Yan desertie word en vrijgesprnken, 
worden zij op gelijke wijze als onder 2<'. , 
laatste lid , is vermeld, aan den landweercli s
trictscommandant overgegeYen , ten einde te 
worden behandeld zooals hunne positic en de 
aard der zaak medebrengen, terwijl , bij on
zekerheid daaromtrent, te hunnen aanzien de 
bevelen van den }Iinister van Oorlog moeten 
worden gevraagd. 

4°. Wanneer aan die'nstplichtigen of aan 
vrijwillig dienenden bij de landweer, die 
krachtens artikel 9, tweede lid, cler wet tot 
eene vrijwillige verbinten is zijn toegelaten , 
bij recbterlijk gewijsde, tijdelijk het recht om 
bij de gewapencle macht of als militaire geem
ployeerde te dienen , is ontzegd, moet van 
zoodanige veroordeeling steeds onmiddellijk 
en rechtstreeks' door den commandeerende
officier van het korps kennis worden gegeven 
aan den Jandweerdi strictscommandant, tot 
wiens person eel de veroordeelden laatstel ijk 
hebben behoord . 

§ 44. D e verlofgangers van de Jandweer 
ondergaan de straf rnn arrest, bun opgelegd 
krachtens artikel 21, clan we! krachtens ar
tikel 32 cler wet, bij voorkeut· in eene der 
meest nabij gelegen kazernen en dus slechts 
hij gebleken noodzakelijkbeid in een huis van 
bewaring. 

Bebouden bet geval , dat de verlofganger 
onder verzekerd geleide fo arrest wordt ge
bracbt, zal deze zicb tot het ondergaan van 
de hem opgelegde straf, ter plaatse en op 
het uur door den landweerdistri ctscommandant 
bepaald, bij den plaatselijke- of den garni zoens
commandant moeten aanmelden , gekleed in 
uniform en voorzien van zijn zakboekje en de 
straforder. 

Van de gehoudenheid daartoe doet de land
weerdistrictscominandant in de straforder blij
ken, even½eer als vim bet geval, dat de verlof
ganger niet' in het bezit is van zijne ffi:ilitaire 
bovenkleeding of die kleeding niet kail dragen. 

~list de verlbfganget· zijn zakboekje, clan 
doet de landweerclistrictscommandant voo r 

hem een nieuw zakboekje aanleggen en worclt 
dit met de strafordcr _ aan den verlofgangcr 
u i tgerei kt. 

De landweerdistrict commandant verw ittigt 
uiterlijk den dag te voren, den plaatselijke
of den garnizoens-commandant van het uur, 
waarop de gestrafte verlofganger zich bij die 
autoriteit moet aanmelden en ontvangt van 
dezen bericht of de aanmelding is geschiecl. 

De plaatselijke- of garnizoens-commandant 
bepaalt, ingeval verschillende korpsen een
zelfde garnizoen hebben , bij welk korps de 
verlofganger de straf moet ondergaan . Rij 
vergewist zich van de identiteit van den ge
strafte en stelt orde op di ens overgave aan 
het korps of onderdeel waarbij deze straf moet 
ondergaan. Blijft ook na ondervraging van 
den verlofganger nog twijfel bestaan aangaancle 
diens identiteit, dan kan aan den burgemeester 
van zijne woonplaats, zoo noodig per telegram, 
worden ve rzocbt een beambte te ½enden om de 
identiteit vast te tellen, <loch zal inmiddels 
tot tenuitvoerlegging Yan de straf worden 
overgegaan. 

Ontslag uit het arrest ,~ordt den verlofganger 
verleend door de zorg van den commandeerende
officier van het korps of korps-onderdeel, waarbij 
de straf is ondergaan en op het uur met clat 
van de in de arreststelling overeenkomen le. 

De verlofganger wor~lt door de zorg van 
het korps bij hetwelk hij de straf ondergaat, 
voorzien van voed ing en brood. De aldus 
verstrekte rations levensmiddelen en brood 
worden op de gebruikelijke wij:r.e op de monster
rollen aan het Rijk in rekening gebracht. 

Aan den verlofganger wordt bij het onder
gaan van zijne straf clesvereischt het noodige 
lijfgoed in brnikleen verstrekt u it den in het 
garnizoeo magazijn van kleed ing ter plaat e 
opgelegden voorraad , waarvoor bij voorkeur 
genomen worden gedragen goederen van ge
ringe waarde. 

De commandeerende-officier van het korps, 
in bet voorgaande lid bedoeld , cloot· wiens 
zorg de gebezigde goederen voor 's Rijks 
rekening gewasschen en weder ingeleverd 
worden, richt zijne aanvraag tot ontvangst 
van die goederen aan den betrokken toeziende
chef, c. q. aan den dezen ter plaatse toe
gevoegde-officier. 

De beide vorige leden zijn ook toepasselijk 
in . gev\(I de verlofganger onder de wapenen 
is, . krachtens bet bepaalcle in de artikelen 28 
en 35 der wet. 

§ 45', Van de straffen , · aan ve rlofgangcrs 
van de landweer opgelegcl, gescJ1 ied t aantee
kening in de strafregiste rs bij de lanclweer-
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compagnie , waartoe zij behooren , op de wijze 
als ½ulks _ten aanzien van de verlofgangers 
van de militie in de strafregisters bij de korpsen 
plaats vindt. 

§ 46. D e Ye1-!ofgangers van de landweer , 
·die gestraft zijn wegens verwaarloozing of zoek
maken van bunne kleeding- of uitrusting
stukken of wier ]deeding- of uitrustingstukken 
buiten bun toedoen zijn onbruikbaar geworden 
of verloren geraakt , worden door de zorg van 
den landweerclistrictscommandant van andere 
ldeeding- of uitrustingstukken ,·oorzien; de 
eerstbedoelde echter alleen voor ,woveel dat 
volstrekt noocl ig is . 

TITEL VIII. 

Van de oproeping en de opkomst one/er de 1cape11en 
-ccm verlofgan_qers , krachtens de artikelen 11 , 

28 en 35 de,· wet en bij opkomst met spoetl. 

§ 47. Moeten verlofgangers van de land
weer, clie claartoe krachtens artikel 11 der wet 
gehouden zijn, alien of ten cleele tot bet bouden 
van oefeningen oncler cle wapenen wo rclen ge
roepen , clan ontvangen cle lanclweerdistr icts
commandanten vanwege clen Mini ster van 
Oorlog opgave van cle lichtingen en wapens, 
die moeten worclen opgeroepen , zoomecle van 
cle plaats(en) van opkomst en van den clag, 
waarop cle opgeroepenen zicb aldaar of b ij bet 
in de oproeping aangewezen korps moeten 
bevinclen. De lanclweercl istrictscomrnandanten 
brengen een en ander door tusschenkomst van 
clen Commissaris der K oningin in de Provincie 
ter kennis van den burgemeester van elke der 
binnen hun di strictsgebied gelegen gemeenten, 
die daarvan openbare kennisgeving doet op 
de wijze, als in § 65 is bepaald. 

§ 48. \Vanneer de landweer , hetzij in ham· 
geheel , hetzij voor een gedeelte, met spoed 
onder de wapenen moet kornen , worden de 
bu rgemeesters in de onderscbeidene gemeenten 
van bet Rijk rechtstreeks door den Minister 
van Oorlog per telegram (,,Landweertelegram") 
uitgenoocligd, onv.erwijld de verlofgangers van 
de aangewezen lichtingen onder de wapenen 
te roepen. 

Gelijktijdig met de uitnoodiging totoproeping 
aan de burgemeesters worden de Oommis
sarissen cler K onin~in in de onderscheidene 
provincien , alsmede de landweerclistrictscom
mandanten door den Minister van Oorlog op 
dezelfde wijv.e van die oproeping onderricht. 

De landweerdistrictscommandanten clragen 
zorg, dat onmiclclellijk na ontvangst van het 
bericht dor oproeping de commanclanten der 
compagnieen binnen hun district daarmode in 

kennis worden gesteld. Hovendien doen zij 
toezien op de vereeniging en op het vertrek 
van de manschappen niet behoorende tot de 
wapens of cie dienstvakken , waarvan een of 
meer compagnieen hare stanclplaats binnen het 
district hebhen. 

De landweerdistrictscommanclanten treffen 
voor een en ancler de vereischte voorbereidende 
maatregelen. Op hun bureel is eene lijst voor• 
hanclen, vermelclende de juiste adressen cler 
in den eersten volzin van het vorige lid be· 
doelde compagnie commandanten , alsmede 
van de ·boden , die zullen belast zijn met het 
overbrengen, van de aan clezen ge ,·i chte kennis
gevingen, welke kennisgevingen reeds van te 
voren zooveel mogelijk gereed zijn gemaakt. 

De oproeping geschiedt volgens het register 
voor de lnndweer, in de gemeenten voorhanden, 
althans indien zij niet bij algemeene aanwijzing 
van de op te roepen l ichtingen wordt be
werkstelligd. 

Voor de oproeping is afkond iging bij open
bare kennisgeving rechtens voldoende. 

Ofschoon derhalve de open bare kennisgeving 
de· verlofgangers bij niet-opkomst in verzuim 
stelt, en deze kennisgeving dientals uitsluitend 
rechtsgeldig bewijs, dat de oproeping behoorlijk 
is geschied, wordtden b urgemeesters niettemin 
dringend ve rzocht, om de maatregelen ; aan
bevolen om de oproeping op cle snelste en 
zekerste wijzc ter kennis te cloen komen van 
den opgeroepene van de militie, eveneens te 
nemen ten aarn1ien van den opgeroepene van 
de landweer. 

De open bare kenn isgeving, waarvan aan de 
bu rgemeesters door het Departement van Oorlog 
een voldoend aantal exemplaren is verstrekt, 
worclen ingevuld overeenkomstig het Lancl
weertelegrain. In bedoelcl L andweertelegram 
wordt de_ datum van opkomst vermeld. 

§ 49. De oproeping onder de wapenen van 
de officieren geschiedt in gewone omstandig
heden door den land weerdistrictscomrnanclant. 

In het geval van opkomst ,net spoecl, ver
meld in de vorige §, geldt cle desbetreffende 
openbare kennisgeving ook voor de officieren als 
oproeping. 

§ 50. De oproeping van Yerlofgangers, die 
ingevolgo artikel 28 of artikel 35 der wet 
onder de wapenen moeten komen, geschiedt 
na machtiging van den )[inister va n Oorlog 
op aanvraag van den landweerdistrictscom• 
manclant, door tusscbcnkom st van den Com
missaris der Koningin in de Provincie, over· 
eenkomstig het tweede lid van § 47. 

Ten aanzien van deze verlofgangers wordt 
door cien Minister vari Oorlog - in overeen-

12~ 
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stemming met de bepali ngen van vermelde 
artikelen - telkens vastgesteld bij welk korps 
van bet leger zij moeten opkomen en hoelang 
zij onder de wapenen moeten blijven. 

De landweerdistictscommandant brengt 's Mi
nisters in het vo rige lid bedoelde besliss ing ter 
kenni · van den commandant van het aange
wozen korps, onde1· ve rmelding van den vast
gestelden dag van opkomst. 
s 51. Ten aanzien van bet ve t·voet· bij dienst

reizen , is op de ,rijwilligers bij de landweer 
en op hen , die daarbij een verlengden mi li
ti d iensttijd volbrengen, - in afwachting eener 
afzondedijke regeling dezer aangelegenbeid -
van toepass ing het ,,V oorschrift betreffende 
dienstreizen rnn dienstpliohtigen der Natio
nale lVI ili t ie" enz. 

§ 52. De aankomst van de manschappen 
ter plaatse , bedoeld in het eerste lid van § 47, 
moet zoo vroegtijdig mogelijk gesch ieden. 

Op den dag van aankomst wordt hun, na 
het einde der oefeningen, het uittreksel uit 
de K rijgswetten voorgelezen. 

Ten bewijze dat die voorlezing heeft plaats 
gehad, wordt daarvan eene, door de aanwezige 
ofticieren van de compagnie onderteekende, 
verklaring opgemaakt en bij de compagnie 
opgelegd. 

§ 53. V eertien dagen na den bepaalden <lag 
tot opkomst onder de wapenen van de ved of
gangers van de landweer, wordt door den 
landweerd ist l'ictscommandant bij den Commis
sari s der Koningin in de Provincie onderzoek 
gedaan naar de· reden van het achterblijven 
van de manschappen, d ie niet aan de op
roeping hebben voldaan . 

D it onderzoek behoeft niet te geschieden , 
indien de reden rnn achterblijven reeds langs 
anderen weg aan den landweerd istr ictscom
mandant is bekend geworden ; in dit geval 
moet niettemin op den hiervoren bepaalden 
t ijd aan den Commissaris der Koningin in 
de Provincie opgave worden gedaan van hen, 
die niet tijdig aan de oproeping bebben vol
daan , o nde r zakelijke -ve rmelding , ·an de reden 
van het ach terhlijven. 

§ 54. De landweerdistrictscommandant ver
zoekt ten aanz ien van d iegenen onder de in 
§ 63 bedoclde manscbappen, die wegens ziekte 
:,ijn achtergebleven, aan den Commissaris der 
Koningin in de Pro,incie te zorgen, dat z ij , 
zoodrn hun toestand zulks gedoogt , z ich in 
het door dien commandant daa rbij te noemen, 
meest nabijgelegen garn izoen aanmelden bij 
het mede genoemde korps of korpsonderdeel 
van bet wapen, waartoe ><ij behooren. 

Bijaldien door een behoorlijk geneeskund ig 

getu igschri ft wordt ge -taafcl dat zij daa rtoe 
niet in staat zijn , kunnen zij ter zake van 
de opkomst voorloopig voor d iligent worden 
gebouden, zonder dat het noodig zij, hen al 
dadelijk naar eene m ilitaire ziekeninrichting 
te doen overbrengen. Omtrent doze getuig• 
schriften geldt het bepnalde bij de beschik
king rnn 13 November 1900, YIIde Afd ee
ling, n°. 56. 

§ 65. De landweerdistriciscommanclant stelt 
den commandeerende offi cier nn bet korps 
of het korpsonderdeel, in het eerste lid rnn 
de ,orige paragraaf bedoeld , in kennis met 
de door h em gedane aanwijz ing, met ve rzoek 
de manschappen bij hunne aanmelcl ing YOOr 
den tijd van zes dagen - de dagen van 
opkomst en van ,ertrek . daaronder beg re pen 
- b ij het korps in onderh oud op te nemen 
onder genot van sold ij en brood, hen gedu
rende die dagen te doen oefenen en het 
eincle der oefening op den zesden dag zoo
danig te bepalen , dat de manschappen nog 
op d ien <lag in hu nne haardsteden kunnen 
teruggekeerd zijn . 

De landweerdistrictscommandant ontvangt 
,an den commandeerende officier, ,oornoemd, 
bericht omtrent de aankomst van de man
schappen, in het rnrige lid bedoeld. 

§ 56. Zes weken na den bepaalden dag tot 
opkomst onder de wapenen Yan de verlof
gangers van de landweer wordt door de land
weerdistrictscommandanten aan de Commis
sarissen der K oningin in d ondersch eidene 
Provincien Yerzocht , om de wegens ziekte 
achtergebleven man chappen, voor v.ooveel deze 
niet lijden aan besmettelijke ziekten of aan 
krankzinnigheid, door de zorg van het bestuur 
hunner woonplaats naar de meest nabijgelegen 
militaire ziekeninrichting te doen overbrengen ; 
althans indien het vervoer zonder nadeel voor 
hunne gezonclheid kan plaat hebben. 

Bij opkom t met spoed, wordt de in het 
vorige lid vermelde termijn van zes weken 
tot op eene maand bekort. 

§ 57. De landweerdistrictscommandant vraagt 
de bevelen van den Minister van Oorlog, wan
neer het blijkt dat op den tijd , bij de vor ige 
paragraaf bepaald, de toestand van een' achter
gebleven verlofganger zoodan ig is, dat hij niet 
zonder nadeel voor zijne gezondbeid kan wor
den vervoerd , terwijl , wanneer hij in eene 
mil itaire ziekeninricht ing mocht zijn opge
nomen, daarvan aan den Minister van Oorlog 
kenni s gegeven behoort te worden. 

§ 58. Indien eene der z iekten, rn rmeld in 
de wet van den 4den December 1872 (Staats
blacl n°. 134), laatstelijk gewijzigd bij art. 35 



27 APltIL 1 904. 181 

van de Gezondheidswet , in eene gemeente 
epidemisch hMrschende is verklaard, mogen 
verlofgangers van de landweer, in die gemeente 
woonachtig, niet oncler de wapenen fromen 
zoolang die epidemie cluurt, ook al mochten 
zij daartoe, krachtens door den Minister van 
Oorlog gegeven bevelen , bereicl s zijn op• 
geroepen. 

Inclien eene der voren bedoelcle besmettelijke 
ziekten heerscht in het gezin, waat·bij een op· 
geroepen verlofganger in• of waarmede hij 
samenwoont, clan zal deze evenmin aan de 
oproeping mogen volcloen, ook al is de ziekte 
in de gemeente niet epidemisch verklaard. 
Op den clag, voor de opkomst bepaalcl , geeft 
de burgemeester van zooclanig geval kennis 
aun den landweerclistrictscommandant , tot 
wiens personeel de verlofganger beboort, en 
legt claarbij over eene ter zake betrekkelijke 
geneeskunclige verklaring. 

Deze bepalingen gelden echter niet ingeval 
de landweer met spoed onder de wapenen moet 
komen. 

TIT EL IX. 
Van het met ·verlof huiswam·ts zenden van de 

1nanschappen bij titel VIII bedoeld. 

§ 59. Op den clag, waarop de tijd van bun 
verblijf onder de wapenen eindigt, worden de 
oefeningen zoo geregeld, dat de tot de land• 
weer beboorenden, die met groot-verlof buis· 
waarts worclen gezonclen, nog op dienzelfden 
dag bunne haardsteden kunnen bereiken. 

Op de verjaardagen van Hare Majesteiten 
de Koningin en de Koningin-Moeder en van 
Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der 
N eclerlanden , Hertog van Mecklenburg , de 
Zondagen, de algemeen erkende Ohristelijke 
feestclagen, den Goeden Vrijdag, de Roomsch
Katholieke feestdagen , invallende op den 6den 
J anuari , den tweeden Donclerdag na Pinksteren·, 
den 15den Augustus en den l sten November , 
alsmecle den Nieuwjaarsclag wordt geen groot• 
verlof verleencl. _Zou op een van die dagen 
recbt op groot-verlof zijn verkregen, clan wordt 
clat verlof op den naastvoorgaanden werkdag 
bepaald. 

Voor de I sraelietiscbe dienstplichtigen en 
vrijwillig dienenclen bij de landweer wordt 
het vertrek met groot-verlof zoo noodig zooveel 
vervroegd, dat zij niet op een Zaterdag of op 
een hunner kerkelijke feestclagen h ebben te 
reizen. 

§ 60. Bij het vertrek van het personeel, in 
de vorige paragraaf bedoeld, worclt het her· 
innerd aan zijne verplicbtingen tijclens het 
groot-verlof. 

§ 61. vVorden bij uitzondering aan tot de 
landweer behoorenden bij hun vertrek met 
groot-verlof cl efecte kleedingstukken mede
gegeven, clan moet hiervan aanteekeniug ge• 
schiedeu in bet zakboekje en deze aanteekening 
worden geparafeerd door den commandant 
van de compagnie, terwijl die aanteekeningen 
zorgvuldig moeten worden doorgeschrapt , 
wa.nneer de man opnieuw ouder de wapenen 
komt en de onregelmatigheid is hersteld. 

'I' IT EL X. 

Van de i·erslagen en anclere bescheiclen nopens 
de opkomst onder de wapenen. 

§ 62. Zes weken ua den tijd, .bepaald voor 
de opkomst oncler de wapenen van de dienst• 
plichtigen en de vrijwillig dienenden bij de 
landweer worclt door de landweerdi stricts· 
commandanten nopens de opkomst van de 
opgeroepenen rechtstreeks aan den Minister 
va.n 0orlog een versla.g gezonden overeen· 
komstig het hierbij gevoegde model I. 

Bij dat verslag moeten aangaande de reclen 
van het niet-opkomen van achtergeblevenen 
volledige inlichtingen worden gegeven, en ½OO· 

veel noodig en mogelijk de stukken tot staving 
van de wettigheid van het achterblijven worden 
overgelegcl. 

Bij opkomst ,net spoecl beboort gelijk verslag 
te worclen ingezonden binuen eene maand na 
den tijd voor de opkomst in werkelijken dienst 
bepaald. 

§ 63. Zijn de rnanschappen - krachtens 
artikel 28 of artikel 35 der wet oncler de wa
penen geroepen - binnen drie dagen na den 
<lag, voor hunne opkomst vastgestelcl, niet bij 
het aa.ngewezen korps aangekomen, clan wordt 
daarvan door den commandeerende-officier van 
dat korps rechtstreeks aan den Minister van 
Oorlog rapport gedaan. 

§ 64. Onvermindercl bet bepaalde bij de §§ 53 
tot en met 57, behoort door den laudweer• 
districtscommanda.nt den derden dag na <lien, 
vastgesteld voor de opkomst onder de wapeneu 
kracbtens artikel 11 der wet, van het niet 
voldoen aan de gedane oproeping door verlof
gangers van de landweer, rnededeeling te ge
schieden aan den burgemeester der gemeente, 
waar de verlofganger in het register voor de 
landweer is ingescbreven . 

§ 65. Voor iecleren verlofganger, die, zonder 
gelclige reden, aan de te ½ijnen aanzien gedane 
oproeping voor den werkelij}:{en clienst niet 
voldaan heeft , behoort een afschrift van de 
open bare kenni sgeving te worden aangevraagd 
bij den bnrgemeester van de laatste wettig 
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erkendc vcrblijfplants van den , erlofganger, 
om hct e,·cn of dc:r.c daar al dan niet n ~rblijf 
houdl , 

Dit afschrift behoort tc " ·orden o,·ergelegd , 
bf bij het vcrslag bcdoeld in § 62 bf bij het 
rapport Yermeld in ~ 63. De inzending rnn 
het , erslag of Yan hct rapport mag echter 
door het wachten op de afschriften der open
bare kennisgeYingen niet 1rorden Yertraagd. 
Worden deze afschriften ni et tijdig ont,angen, 
dan kan in het vcrslag of in het rapport wor
den Yermeld, dat :r.ij zullen ,,·ordcn nagezonden, 
zoodra zij r.ijn ontvangen. 

.A.ls laatste wcttig erkendc v erblijfplaats van 
een ,·erlofganger moet worden aangemerkt de 
gemeente, waarin het laatst door den burge• 
meester :djn Yerlofpas werd afge teekend en hij 
derhalYc h ct laatst ingeschre,-en werd in het 
register voo1· de land ,rner. , 

Aangaande do oproeping en de afschriften 
van de op ·nbru·c kenni gevingen geldt nog 
bet navolgende : 

1°. Bij oprneping ondcr de wapenen van 
Yerlofgangers nm de landweer, in gewone oui
standighede11 , behoort stced8 een termijn van 
ten rninste ti en dagen te \l·orden gelaten tu , chen 
de afkondiging rnn de openbare kennisgeving 
en den datum Yoor de opkomst in werkelijk ·n 
clienst rnstgesteld, in welken termijn noch de 
dag rnn aanplakking, noch de dug voor rle 
opkomst bcpaald, mag worden medegerekend. 

2°. ln de openbare kennisgeYing mag niet 
worden opgcnomen eene clausule, _,rnarbij 
nadere hoofdelijke oproeping of kenui sgeving 
in uitzicht wordt gesteld . · 

3°. D e openbarc keuni sgeYing moet den 
woordelijken la t tot opkomst in werkelijken 
dienst inhouden ; het i · nood:r.akelijk daarin 
steeds den dat'um voor de opkomst te noemen 
en geeu uitdrukking te bezigen, nls ,.zoo 
spoed ig mogelijk" of clergelijke. 

4°. Geschiedt de open bare kennisgeYing 
nominatief, clan ;n oet deze de namen en de 
voornamen van de opgeroCJ)en , erlofgange1·s 
,ermelden. 

5°. Elk afschrift Yan de openbare kennis
geYing, aan de militairc autoriteit op hare 
aannage te , erstrekken, moet voor gelij k
Juidend afschrift zijn geteekend door den ge
meente-secrctat"i s en voorts YOOrzien zijn van 
eene door den burgemeester onderteekende 
verklaring, dat de openbare kennisgeving is 
gedaan l,ij aanplakking , ter plaatse als daartoe 
b ij gemeentelijke verordening aangewezen of 
algemeen gebruikelijk is. 

§ 66. Hf't afsch rift in de Yorige paragraaf 
bedoeld , dnt den landwem·district scommandant 

wordt tei-uggezonden of toegczonden bij den 
last tot ah·oering als deserteur van den niet
opgekomen verlofganger, bchoort in het archief 
Yan dien commandant te blijYen berusten, ten 
eincle te kunnen dienen bij de ven-olging ter 
:r.ake van desertie. 

Y oorts worden betrekkelijk den Yerlofganger, 
die niet ,-oldaan heeft uan eene te zijnen aan
zien gedane oprneping onder de ,rnpenen, 
kracbtens art. 35 der wet bewerkstelligd , aan 
den landweerdi -trictscommandant, op diens 
aann-age, toege:r.onden de afschriftcn dcr open
bare kennisgeYingen Yan de oproepingen ter 
inspectie en ter na-inspectie ; doze stukken 
bebooren eve neons te word en bewaard tot gelijk 
einde als in de vorige zinsnede is vermeld. 

'l'I'J.'J,; L Xl. 

T'an het ontslag i,it den <liens/. 

§ 67. D e, bewijzen nn ontslag (paspo01·tc11), 
bestemd voor de dienstpli chtigen en de vrij
willig dienenden bij de Jandweel', worden oncler 
dagteekening van de clien teindiging door 
den Jandweerdi strictsco1runandant opgemaakt 
onderscbeidenlijk volgens het bij deze beschik
king gevoegde model K• en K' en door <li en 
commandant, ter uitl'eiking overeenkomst ig 
het bepaalde in artikel 39 der wet, toegezonc1 en: 

voor zoo,,eel die manschappen op den dag 
rnn de diensteindiging ondel' de wapenen z~jn , 
aan hun' be,·elhebber ; 

voqr zooveel zij op den dag van de clienst
eindiging zich met gl'oot-,·el'l f bevinden, aan 
den burgemeester van de gemeente , waar zij 
in bet registe ,· der landweer zijn ' ingeschre,·en. 

D e bewijzen ,an ontslag , bestemd Y0or 
dienstplichtigen en Yoor Yl'ijwillig dienenden 
bij de landweer, die bij de uitl'eiking rnn deze 
bewijzen blijken zich in eene andere gemeente 
geYestigd te hebben, worden door ~en burge
meester ter uitrniking toegezonden aan dien 
ambtgenoot Yan de Jaatstbedoelde gemeentc. 

De landweerdistrictscommanclant ontYangt 
Yanwege het Departement · van Oorlog 200 
exemplal'en Yan het formuli el' Yoor elk der 
modellen K• en li:' in het eerste lid bedoeld. 
Hij zendt jaar!ijks op den l sten Apl'i!, of daags 
daarna aan dat Departement eene opgave in 
,an het aantal cler in de clan afgeloopen 
12 maanden door hem uitgereikte bewijzen 
Yan ontslag, c. q. Yan het aantal YerschreYen 
formulieren, en voorts ,·an het aantal foni1u
li eren dat nog bij hem in ,·erantwoorcling blijft. 

D e Yerschreven formuli eren WO l'den bij d ie 
opgave teruggezonden. 

§ 68. Indien de clienstpliC"htige of de Hij -
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willig dienende bij de landweer bij het eindigen 
van zijn' dicnsttijd, door bchoor!ijk gestaafde 
geldige redenen , erhinderd is te bepaalder 
tijd persoonlijk in te le,·eren de h em ,·an Rijks
wege ver trekte goederen of we! tot dien dienst 
per oonlijk niet is Yerplicht, dan ge chiedt de 
in!e,·ering door of ,anwege het hoofd van het 
gezin , waar die ·goederen te dier tijde aa n
wezig zijn . 

Bevindt de verlofganger zicb ten tijde, als 
in het vorige lid verrneld, krachtens daartoe 
verkregen toestemming buitcnslands en is het 
h em niet mogelijk de goederen te doen inlernren 
door een zijner betrekkingen in N ederland, 
clan kan de inlevering daarrnn ook gesch iecl en 
door een' gemachtigde of door n-achtn-ije 
toezcnding per gelegenheicl rnn spoor- of van 
bootvervoe1·. 

§ 69. Op den Jaatsten ,an ieder kwartaal, 
of claags te voren, client cle landweercli stricts
commanclant aan den Minister van Ool'log in 
cen sterktestaat, ingericht volgens het bij cl elim 
beschikking gevoegde model M en vermel
dencle al het personeel, dat tot den landweer
troep van het cl istrict behoort. 

Slotbepalingen. 

§ 70. Afgesch eiclen rnn het bepaalcle in 
artikel 26 van het beslnit, moeten - voor 
zoovecl d it niet reeds beeft plaats gebad - de 
kennisgevingen, medecleelingen en OJ gaven, die 
ingevolge het bepaalde in deze beschikking 
door en aan de daarbij , ermeldc autoriteiten 
behooren te worden geaaan ·, alsnog binnen 
30 dagen na den dag, waarop het besluit in 
werking is getreden, geschieden ten aanzien 
van het personeel, dat op den l sten Augustus 
1903 , oor den dienst bij de Jandweer is bestemd 
en :r. ulks over het tijdvak ,an 1 Augu tus 
1903 tot den datum van het in werking t reden 
,an het besluit. 

De mutatien , die blijkens de vorenbedoelde 
kenn i gedngen, mededeelingen en opga,en in 
h et claarbij genoemde tijdvak hebben plaats 
gehad, worden door den landweerdi stricts
comrnandant opgenornen in de eerste mutati e• 
staten, die hij na het verstrijken van clat tijdvak 
toezendt aan den Oornmissaris der Koningin 
in de Provincie, ingevolge artikel 18 Yan het 
besluit en · aan de compagn iescommandanten 
ingeYolge § 16 dezer beschikking. 

§ 71. Zoolang de toestand, bedoeld in arti 
k el 24 rnn het besluit, wordt bestendigd, moet 

in deze besc hikking en in cl e daarbij behoQ
rende modellen ondor: ,,cornpagnie" ook wor
den verstaan: het onderdeel, dat bestemd is 
om, na gele idelijke toenemiog zijner sterkte 
tot eene landweer-compagnie te worden ge
vormd, en waarbij mitsdien reeds cladelijk en 
in afwachting van dien oYergang de admini
stratio wordt gevoerd als bij eene landweer
c.ompagnie. 
· § 72. J3ij gelegenheid van het jaarlijksch 
onderzoek, eerstYolgend op den in § 76 Yer
melden datum, wijzigt de landweerd istricts
commandant, , oor :r,ooveel nooclig, de zak
boekjes ,an de verlofgangers, die tu schen 
den lsten Augustu 1903 en den 7.0oeven be
cloelden datum ,an woonplaats zijn verande1·d . 

§ 73. Waar in deze beschikking en in de 
daarbij behoorencle modellen en bijlagen wordt 
gesproken van ,,register voor de Jandweer", 
wordt met deze uitdrnkking bedoelcl het re· 
g ister, vermeld in artikel 26 cl er wet , waa1Toor 
h et model als bijlage D bij deze beschikking 
is ge,oegcl. 

vVaar in cleze beschikking en in de daarbij 
behoorende modellen en bijlagen wordt ge
sproken van ,,de wet", wordt met deze uit
drukking bedoeld de Landweerwet . 

1-Vaar in deze heschikking en in de daa rbij 
behoorendP. modelle.n en bijlagen wordt ge· 
sproken van oYergang naar de lanchveer, is in 
de:r,e uitdrukking ook begrepen bestemming 
tot den dienst bij de landweer. 

§ 74. Zoolang de toestand, omschreven in 
artikel 5 van bet Koninklijk besluit van 29 Mei 
1903, n°. 29, wordt bestendigd, wordt in de1/.e 
beschikking en in de daarbij behoorende mo
dellen en bijlagen gelezen : voor ,,district" : 
,,groep van districten", voor ,,landweerdistricts
commandant" en Yoor ,,commandant in het 
landweerdistrict": ,,commandant, aangewe:r.en 
voor het be\·el oYer eene groep van landweer
districten". 

§ 7.5. Deze beschikking kan worderi aan
gehaald onder den titel van .,Landweer
in structie I " . 

§ 76. Deze beschikking treeclt in werking 
tegelijk met het Landweer-besluit I. (1) 

's GraYenhage, den 27sten April 1904. 
D e M i nis te1· i:oornoemcl, 

(get.) J. vV. BEROANSIUS. 

(1) Bij art. 28 van dat bcsluit bepaald op 
1 Juni 1904. 



184 27 APRIL . 1904. 

,,§ 1 der L andweerinstructie I. MODEL A.. 

Regiment Grenadiers en J agers. 

{ 

Infanterie. 
• Regiment Vesting-artillerie. 

Genietroepen. 

K orps { P ontonniers. 
P antserfo rt-art illeri e. 

• 9ompagnie H ospitaalsoldaten. 
• Compagn ie A.dministratietroepen. 

L I.JST van de dienstplichtigen d ie op 1 A ugnstus 19 . . voor den dienst bij de 
Land weer moeten bestemd worden en ingeschreven zijn in het register, bedoeld 
in art. 12'2 der l.[ilitiewet 1901, in het . .. • L andweerdistrict 

. . . . . . , den l sten J nli 19 . 
De Commandant van 

..c 

z 

0) :.., 
a . W oonplaats. Toelichtingen. .:.d.. --.. 0 ~ oi 

0) •• Namen Rang c. 
0 - :=- ~ b. Gemeente, :§ a~ (E xtract nit het straf -

§"~ ~ en of ~ro voor welke in- ~ "0- ;::; register ; toestemming l:i 0) 

. OlH voornamen. s tand. 0 gelijfd bij de ~ c; of vergunn ing , als 
0 .., ~ rn 

"' m ilit ie. 

I 
. bedoeld in 9 2.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

7 2043 J ansen, J acob milicien-ser- f o.57 a. L eiden. 1895 Geen straffen. 
geant. b. I dem. 

0 998 Trap, Willem m ilicien-korpo· ,, 0.20 a. Rotterdam. 1895 Extract uit het straf-
raal. b. D elft. register overgelegd. 

§ 8 der L and weerinstructie I. MODF.L B. 

LA.N DW EE RDI S T R I C T N° . . 

S T A A T, houdende opgaaf van de dienstplichtigen , ingedeeld bij de 

• Compagnie { • Bataljon landweer-infanter ie. 
• ,, L andweer vesting-artillerie. 

,, Landweer genietroepen. 

Gezien en overgenomen. 
. . , den . 19 . 

De commandant van de compagnie, 

,.!( ~ c. .,, 0) 

o~ _g ~ N an1en 
• · ..c E>'d en ,oornamen. Rang of stand. z _g -~ 

oo ,.,:i 
1. ~ 2. 3. 

Overgelegcle extracten-strafregister. 
STAMBOEK N°. 

4. 

Compagnie l L andweer pontonniers. 
• ,, L andweer hospitaalsoldaten. 
• ,, L andweer administratietroepen . 

. , den . . 19 . . 
De Commandant in het landweerdistrict , 

W oonplaats. 

5.. 

'l'oelich tingen. 

6. 

I n (:leze kolom worden c. q. 
achter de namen der ver· 
lofgangers de bijzondere 
meldingen aangeteekend 
bedoeld in § 2. 
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§ 8 der Landweerinstructie I. )IODJ,;L 0. 

Landweerdistrict N°. Gemeente . 

OPGAVE van bet personeel dat op 1 .Augustus . .. naar de Landweer overgaat. 

""' ~ 
Q.) l; ~ ~-a Q,) 

o.2 ~ Namen Rang I Lichting, I Gemeente, 
I 

0;:1,e en of Ingedeeld bij 
=·a; 
Ztiit:3, voornamen. stand. voor welke bij de militie 

ingelijfd. 

1. 2. 3. 4. I 5. 6. 

. , den 
De Commandant in het landweerdistrict, 

A.an 
den Heer Bwrgemeesfer van 

§ 12 der Landweerinstructie I. MODEL D. 

Nummer ..... Voor echt gewaarmerkt. 
. ..... 19 .. 

(paraaf van den Ct. v. d. Cie.) 

J Infanterie. 
Landweer- l Vesting-artillerie. 

Genietroepen. 
{ 

Pontonniers. 
Landweer- Hospitaalsoldaten. 

Adrninistratietroepen. 

Bataljon . . .. Compagnie. 

Controleblad betreffende (Naam, voornamen, rang). 
Dienstplichtige voor de licbting ... der militie (of vrijwilliger). 
Soldij per dag (in centen). 
Beknopt uittreksel uit het stamboek en verdere aanteekeningen. 

Vader: 
Moeder: 
Geboren te 

den 
te . 

provincie . 
Laatst gewoond 

provincie . 

L engte j bij het in dienst treden : 
,. de intrede van h et 19de levens-

jaar: 
l\1erkbare teekenen : 
Burgerlijke staat: 
Godsdienst : 

Beroep: 

Strajfen. 
Geene, of, zie extract-strafregister, of, zie 

strafregister. 

In deze ruimte te vermelden: 
Datum, waarop en korps , waarbij in dienst 

getreden, betzij als vrijwilliger, hetzij als 
dienstplichtige. 

Datum, waarop voor den dienst bij de land
weer bestemd; korps, waarvan overgenomen, 
met vermelding van stamboeknummer; indee
ling bij onderdeel der landweer. 

Datum, waarop als v rijwilliger in dienst 
getreden bij de landweer, met vermelding bij 
welk onderdeel. · 

Overplaatsingen bij de landweer. 
Bevorderingen bij bet leger. 

,. bij de Jandweer. 
Oefeningen als landweerplichtige bijgewoond. 
Datum, waarop uit den Jandweerdienst te 

ontslaan. 
Plaats van opkornst bij mobilisatie. 
W oonplaats. 
Wanneer en op welke wijze afgegaan. 

Kleedingstukken in het bezit van den man : 
Veranderingen en bewegingen tijdens het verblijf ond:er de w~penen, van invloed op 

de berekening van soldij, brood enz. 

• Kwartaal 19 .. . 

N.B. Elk kwartaal met een 
inktlijn .afsluiten . 
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§ 12 der Landwee rin tructie I. MOD E L E. 

I Infanterie. 
Landweer- j ;\' esting-art illerie. 

· Genietroepen. 
L andweer-

P otonniers. 
H ospitaalsoldaten. 
Administratietroepen. 

• Bataljon. • Compagnie. 

CONTROLELIJST YAN HET PERSONEEL DER COMPAGNIE. 

N°. 1- 10 offi cieren ; 
11-40 onderoffi cieren: 
41- 80 korporaals ; 
81- 100 tamboers en h oornblazc r 

,. 101- 150 soldaten ; 
,. 151- 200 soldaten lichting . dcr m ilit ie; 

201-250 
251-300 

enz. 
De Commandant Yan de compagnie, 

N .B. Tusschen de verschillende rangen en lichtingen zoo,·eel ruimte te laten, clat 
de controlelijst eenige jaren clienst kan cloen . 

Bij ,·ernieuwing, de oude lijst bij de compagnie te bewaren. 

Nummer van het 
V{anneer 

Namen Rang en op welke wijze 
stambock bij de controleblad bij de en of de compagnie 

s tand . landweer. compagnie. YOornamen. vel'laten. 

1. 2. 3. 4. 5. 

§ 85, eerste lid , der Landweerin -t rnctie I. MOD EL F. 

YERLOFGANGERS DER L A JDW.1£ER. 

Landweerdistrict N°-. . . . Gemeente 
Y e rt rek. 

Mededeel ing betrekkelijk ·ontvangen kenni sgeving Yan voorgenomen woonplaatsveranclering. 

.!< .; ~ 1Lich- Ge- <l:)' ' • zi 
I Aan ,nerkingen . 

"' "' ~ ~ g ~j {I s den Yerlofganger de in art. 17 0 s ,a meen- C: cler landweerwet bedoelde toe-s "" ~1 ting , o.,;.. 0 ~ "" " "O te, 0 ;.."O,: ::,. I stemming verleend , clan wordt .s i3 .. 
... (l) 0 § C i' hiervan in deze kolom aantee-"' 0 l::O 

" 
c: b[jcn > ..., 

" 
C ,_; ..., ~ ~ ·- .8 0 kening gedaan , met vermelding 

"' ~ g "' "O ;:: 
,.0 § :)~ 

...., 
welke Q ~~E 

"' 
van de voonrnarclen, waaronder 

P. ·- "O 
0 YOOI' "' ~o a::i c: ;:: die toeste=ing is verleend, 

0 E He: bij de militie "O 

11m "' 
l::O 

"' Cl van baren duur en Yan den ..::! <= "' . "' "' ingelijfd. l::O z dag, de maand het jaar, z z <= en 
~ ,. >- deze eindigt.) waarop 

l. 2. 3. 4. 5. I 6. 7. - 8. 9. 10. 

I· -I I I 
. , den .. . 

De "Bu rgemeester, 

den Heer 

Aan 
Coinmanclant in het . . : Landwee,·cli stric f 

B urgemees/e,· 
te 
i·an 

N .B. In te zenden binnen vijf dagen, nadat de kennisgeving rnn de voorgenomen 
woonplaatsverandering is ontvangen. 
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, r \J 1-" . ' · 

§ 35, tweede lid, cler Landweerinstructie I. ~IODEL G. 

VERLOFGANGERS DER LANDWEER. 

Lanclweerdistrict N° .. . Gemeente 

V e stiging. 
K ennisgedng van aanmelding in eene nieuwe woonplaats. 

,; " ~ Ge- i ~ "' Lich- ..c:: "' '" ·o "'"' "" C f:: "' meen- ·-"' "' Aa111ne1·1.inge1,. ,.0 
0: ~1 ting, 

:..; ~ 
i:i tc , ,:,.'.=l p. 

"' "' (Bij toezending van de kennis-1l '" 'O 0"' C M "' :.. Q;l • C geving aan den commandant 00 C 1l ce5Jf"O 0 ..., > C:..: ce Q) " in een ander landweerdis-CJ ·.z; Q) 00 welke ~ Q;l s ,.c; "' ,.Cl :,' "" 
voor "' t1·ict, in deze kolom melding "' CJ"' C bij de militie § E~,;;:s ~ ; p. 

~~ te maken van de medezen-C rl M 
"' M Q. :, "' "' ding van imkboekje en co 0: "' ingelijfd. "' ~.:= ~ 2 0 d "' ~ tuni ek-kraag1;1umrner. z z ~ . Ci p,-

1. 2. 3. 4. 5. I 6. 7. 8. 9. 10. 

. , den 
De Burgemeester , 

den H eer 

A an 
Co1n1na11claut in het .. . la nd,ueercli str ict 

B wrgem eester 
te 

-van 

.B. ln te zenden binnen viif dagen na nanmelcling. 

§ 42 der L andweerinstructi e I. MODE L H. 

..., 
~~ 

C 
A-,o 
~ f:: 

• d z~ 
1. 

L.A.~DWEERDlSTlUCT N° . . .. 

O:PG.A. YE van de verlofgangers van de landweer, ingeschreven in het register voor 
de landweer in de gemeente . . ... . .. . .. , die, op grond van bet bepaalde in 
artikel 34 'der landweerwet voor den districtscommandant moeten verschijnen om 
te worden onderzocht. 

Aan 
den H eer B,wge,neester 

van 

Namen 
en 

voornamen. 

2. 

Rang 
of 

s tand. 

3. 

. , den 19 . 

b e Commandant in bet landweerdistrict, 

Zich aan te melden 

datum plaats. bij wien. 
Toelichtingen. 

en uur. 

4. 5. 6. 7. 
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§ 6:.l der Landweerinstructie I . MODEL I. 

LAN DWEERDISTRICT N°. 

VERSLAG nopens de opkomst in werkelijken dienst van de verlofgangers der 
landweer van de lichting van . .. .. , die daartoe ingevolge aanschrijving 
van den Minister van Oorlog van den . . . . . . . . . . . zijn opgeroepen voor 
het tijdvak van . ... . . . . ... . 

Opgekomen 
Nummer Getal Niet van het 
landweer- opge· op het opge- Aanmerkingen. 
district. roepenen. bepaalde later. komen. 

tijdstip. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

. . . . . 48 44 2 2 De verlofganger (soldaat) DE BOER is 
22 Augustus 1903 onder de wapenen 
gekomen. K on wegens te laat vertrek 
uit zijne woonplaats door eigen toe• 
doen niet op den bepaalden dag tegen-
woordig zijn. (Zie bijlage n°. 1.) 

De verlofganger (korporaa~ Dou w is 
23 Augustus 1903 onder e wapenen 
gekomen. W egens ziekte, geconsta• 
teerd door bijgevoegd gelegaliseerd 
~eneeskundig attest, was hij verhin-

erd op den bepaalden dag op te 
komen. (Zie bijlage n°. 2.) 

NOMINATIEVE STAAT van verlofgangers der landweer, die om de eene of 
andere reden niet zijn opgekomen. 

~ 
:... 

-" " " s Namen Rang Gemeente Reden van 
.:; ..: _g s 

of waaruit het 
Aanmer· 

l:>ll" s "' en 
kingen. oS _g Cl voornamen. s t a nd. h erkomstig. niet opkomen. p. en 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 30 Kool, Jan 
Adriaan 

sergeant. Amsterdam . I s vrijgesteld van de op-
komst ingevolge aanschr. 
van het M. v. 0 . d.d. 
23 J uni 1903, VIIde Afd. 
n°. 31. 

2 180 Bruining, soldaat. Idem. Bevindt zich in hechtenis. (Zie bijlage 
Pieter I s bij vonnis van het ge- n°. 3.) 

rechtshof te L eeuwarden - van 16 Mei 1903, veroor-
deeld tot zes maanden 
gevangenisstraf ter ;;:ake 
van diefstal. 

. den .. 19 . 
De Commandant van het landweerdistrict , 
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§ 67 der Land weerinstructie I. MODEL K• . 
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

Bewijs van ontslag uit den dienst bij de Jandweer wegens (a) 

uitgereikt aan (b) 

die den (c) 

(c) . 

bij (d) 

werd ingelijfd als 
der Jichting ,an (c) 

nit de gemeente (c) Pro,incie (c) 
onder N° ..... , en Jaatstelijk diende als dienstplichtige (rang of stand) bij bet (e) . 

Stamboeknummer: 
Te den 

De Commandant in b et ... • landweerdistrict, 
(a) Reden voor het ontslag. 
(b) Voornaam of voornamen en geslachtsnaam van den ontslagene, voltiit geschreven. 
(c) In te vullen v0lgens de aanteekeningen in het stamboek. 
(a) Benaming van het korps, waarbij ingelijfd. 
(e) Wapen of dienstvak ; bovendicn het landweerdistrict, indien de dienstplichtige niet 

behoort tot de landweer-infantel"ie . 

§ 67 der Landweerinstructie I. 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

B ewijs van ontsla_q nit den dienst bij de lanc1'veer wegens (a) 

uitgereikt aan (b) 
die den (c) 
bij (cl) 
als (e) 
heeft verbonden en laatstelijk diende als (e) 

bij (fJ 

Stamboeknummer : 
Te . , den 

MODEL K•. 

De Commandant in het . .. " landweerdistrict, 

(a) Reden voor het ontslag. 
(b) Voornaam of voornamen en geslacbtsnaam van den ontslagene, voli.it gesclweven. 
(c) Datum van indiensttreding bij de Jandweer. 
(d) Wapen of dienstvak ; bovendien b et land weerdistrict zor de vrijwillig dienende niet 

behoort tot de landweer-infanterie. 
(e) Rang of stand. 
(/) Wapen of dienstvak. 

, 



., 
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§ 16 der Landweerinstl'Uctie I . 

LAND WEE 

STAAT van de mutatien, welke in de maand 19 ... hebben plaats gehad tE 

Stamboek-
N ~-1;, e n ' e n Volgnumme1·. nunm,er. voornamen. Rang of stand. 

1. I 2. 3. i 4. 

1 14 Otto, Bernard us. sergeant (vrijwilliger). 

2 :lO Ketelboeter, .Tohan, , sergeant. 

3 43 Armstrnng, Dirk. korporanl (v rijwilliger). 

, 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

50 
102 

160 

162 

170 

171 

194 

195 

196 

199 

:lOO 

Hanekam, Jan Jacob. 
Barends, Barend. 

de Groot, Herman. 

Baak, Thomas Teuni 

Stakenburg, Harm. 

Mulder, Cornelis. 

Paling, Willem. 

Mos, J an Hendrik. 
I 

Moor, Carel David. 

terk, Jan. 

Boog, G e nit. 

(1) , In de voor de compagn ieen bestemde mutatiestaten worclt in het 
1-15 hoofd vermeld: ,, taat van de mutatien, welke tusschen 16_ 30 (

3
l) 

...... . 19 .. hebben plaats gehad ten aanzien van . .. . .. enz." en 

worden achter den naam der gemeente gevoegd de woorden: ,,en be

hoorencle tot de .... compagnie." 

.. 

' 

korporaal. 
soldaat (v rijwilliger). 

solclaat. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
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MODEL L. 

I S 'I' R 1 C T N• .. . . 

. nzien van de hierna gcnoemcl e manschappen de r landweer, met verlof in de gcmeente . . . (1) 

Lichting I Gemeente 

oor welke bij de militie 
ingelijfd. 

5. 6. 

VOO R G BVALLEX M U TATII N. 

7. 

Den 6clen aangenomen al s vrijwilliger voor de bncl weer voor 
den tijd van . . ja ren, ingaande den .. Au~ustus ... en 
ingecleeld bij de .. • compagnie .. • bata!Jon infanterie. 

Den 9den uit de sterkte gebracht wegens zijne afvoering 
als cleserteur. 

Den !Oden te ......... overleclen. 
Den llclen wegens lichaamsgebreken ontslagen. 
Den 12den met een bewijs van ont Jag ,vegens geeindigden 

cliensttijd. . 
Den 13den weder in de sterkte gebracht na bij v0nni s van 

den kt-ijgsraad in het 3cle militaire arrondissement van 
den . ' . . ... . . . te zijn vrijge ·proken van desertie. 

Den 14den uit cle sterkte gebracht, zijnde hem voor clrie 
jaren het recht ontzegd om bij cl e gewapende macht of 
als militair geemployeerde te clienen . 

Den 15den weder in de sterkte gebracht na bij vonni s van 
cen krijgs ra,\ cl in het 5de militaire arrondissement ter 
zake van eerste cleserti e in tijd van vrede te zijn veroor· 
deeld tot eene maand militaire detentie. 

Den 18de1! met eene v rijwil_l_ige verbintenis voor den tijd 
van . . Jaren O'l"ergegaan b1J bet . . . . . . . , . 

D en 19den wegens onderbreking van diensttijd bij de kolo
niale troepen , ongedaan gemaakt hetgeen tot overgang 
naar de landweer inmiddels was geschied. 

Bij K oninklijk besluit van . .. . 19 ... , 1: 0 
• •• , ontheven 

(opnieuw ontheven) van den werkelijken dienst voor den 
tijd van . . ... . 
geheelen iensttijc . 

Bij beschikking van den :Minister van Oorlog van . ... . 
(van den Commissari s der Koningin van . . . .... ) de 

•JO 
tocstemm ing verkregen , vermeld in artikel 27 der wet 

onde r v rij stellin!\'. Yan . . . . . . . . 
:voorwaarde 

Den 20sten aangekomen en ingecleeld bij de 2de compag
nie genietroepen . 

.Den 21sten over van het .. . di tri ct en ingedeeld bij de 
18cle compagnie vesting-artillerie. 

Den 30sten verhuisd naar .. . en over naar het . , di stri ct . 

. , den 5clen 

.d.an,nerkingen. 

8. 

. 19 

De Co,n,nanclcmt in het lanclweerclistrict, 
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§ 69 der L1nd weerinstructie I. 
LANDWEE 

STERK TE S T A :AT betreffende bet personeel van 

Infanterie. 

Vesting-artillerie afkom
stig ,an de 

Genietroepen. Pontonniers. Hospit: 
soldat, 

V rij willigers 

en 

Landweerplich-
tigen. 

Vrijwilligers. 
Lichting 1903. 

" 
1904. 

enz. 

/J. 
Totaal 

In 19 . ge-
oefend: 

Vrijwilligers. 
Lichting 19 

19 

; = . ,,; "'f I ~ 

lj .,; "' ~~ i: 
0 0 ,0 

11 
i:,.,o = ,.. 1s .... 0 ,e 0 
~ E-<] 

I 

a 

Vesting-
artillerie. 

ci ,,; 
"' ui .... 

" 
.... 
"' ~ "' ci "' Jl ·;:; "' "' "' "' ,E ... ::0 "ci 0 re 0 i:,. = re 

0 ... .... .... 0 
r:JJ "' 0 0 re ~ 0 r:JJ 

= p:j 
0 

I a 

I 

Blijkens de opgegeven aantall-en zijn aan 
vrijwilligers overcompleet: 

Adj. -onderofficieren. 
Sergeant-majoors (administrateurs). 

(bestemd om zoo 
noodig de plaats van een luitenant 
te vervullen). 

Sergean ten. 
Fouriers. 
K orporaals. 

ei;i z. 

I 

P antserfort-
artillerie. 

ci " ui 
"' ,,; ... "' ... t "' .,; "' a N ·;:; "' " ..., ·;:; 
tS ... ::0 "' ,E 0 
0 c.. = .-0 0 
~ ;.. .... o ... 

0 0 r:JJ "' re ~ 0 re 
= p:j = 0 0 

a a a a 

I ---

Blijkens de opgegeven aantallen mankeeren 
aan vrijwilligers tot compleet: 

Adj. -onderofficieren. 
Sergeant-majoors (administrateurs). 

(bestemd om zoo 
noodig de plaats van een luitenant 
te vervullen). 

Sergeanten. 
F ouriers . 
K orporaals. 

enz. 
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MODEL )f. 

I S T R I C T :N°. 
dweer, dat in gem\ rnn mobilisatie beschikbaar is . 

dmi-
stratie-
oepen. 

~~ 

i 
"' ,:; 
1': E 
0 "' "O 0. 
5 c 
~ 

oc 

I 

I I 

Toelichtinge11. 

~ 

a. hieronder: 
.. Adj.-onderoff. 
. Serg.-majoors 

(admjn,) 
.. Serg.-majoors 
(bestemd om zoo 
noodig de plaats 
van een luitenant 

I 
>-1--\ 
I 
I 

te vervullen). 
.. Sergeanten. 
.. Fouriers. 

I' 

I ' • 

1904. 

.i. 
, I 

. , den . 19 ... 

De Oo1nina11dant in het landweerdistrict, 

Sergeanten .. 
Korporaals .. 
Tamboers ... 

-~ 
E 
0: 

"' e.. 

~ 
; 

"O 

6o • t,I) ·E-~·z 
00 :... 00 Q) " Q) Q,) ~~ 

P.-§]= 
<l) 

0. 
<l) 

:... ~e.+-;~ 0 
Q) ~ d > z "O C) 

!..:, ·c:: 
' ci O (l) <l) 

c!:l ~- == ~·:: 
r~~ I ~~ .... 

"' c:,· - +:i• - "O ~ii:: --t ;.~;. 

" 2 6 
ai "' -~ .... "O 
C) 0 z ·c 00 -~ g g <e I o: o. 

.5 ..., rs i g 'o.. l~z P-; 00 
0 

~ I i:i:t 
"O .... 

I'° 
C) 

"O 

b. l 0 • hiervan zijn in 
het genot van onthef • 
fing van werkelijken 
d ienst, als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid , 
der wet . fo~d~~~;~z~1:s . _____ _! _____ I __ 

2°. idem van geheele 
vrijstellingvan opkomst Sergeanten . . 
in gev.al .van oorlog, Korporaals .. 
oorlogsgevaar of and ere Tamboers . . . 
b~itengew~ne om tan- Hoorn blazers. 
d1gheden, rngevolge ar- . Id t I 
tikel 15, tweede lid, 0 a en. · · · 
punt 2°. der wet. • I 

I I --------------,I 

3°. idem van eene toe
stemming, als bedoeld 
in § 40 der beschik
king. 

Adj.-onderoff. 
1 Serg--majoors. 

ergeanten .. 
Fouriers ... 
Korporaals . . 
Tamboers ... 
Hoornblazers . 

· Soldaten .... 

~~- idem van gedeel- J ie:!;t;~~~: · --i-- I ---
~elIJke ontheffi_ng, als Tamboers . . · 
Ill punt ·1•. h1erboven I Hoomblazers: I I 
bedoeld. ' oldaten ... 

6•. idem van voor- J t?e:~;:,~ · · I I I 
!oopige v;iJstel_li~g, ~ls Taitb:; rs. : : 
rn punt 2 . !11e1bo,en \ Hoornblazers. I 
becloeld. . Soldaten . .. .. __________ I ___ _ 

6°. iden1 van eene 
toestemming, als be
cloeld in § 38 der b~
schikking. 

Adj.-onde1·off. 
erg.-majoors. 

Sergeanten . . 
Fouriers .... 
Korporaals . . 
Tamboers ... 

I f~d~~~~~zers. _________ _I ___ _ 
I -1 I I I I 1-

,I·. 

13 
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(Vervolg MODEL ~I.) 

N•. op 
het 

t11mboek. 

NOMINATU~VE LI.JST DER OFFICIEREN. 

NAMEN 

EN 

VOORNAMEN. 

(a) 

Rangen . 
:I.'oelicMi11gen. 

(Bijgewoonde oefeningen in 19 ... ) 

(a) ln de kolom toelichtingen te vermelden 
b. v.: hebben in het leger gediend: 
al kapitein de n08 • 

als eerste-luitenant de 11 08• 

als tweede-luitenant de n°•. 
Idem bij de koloniale troepen: 

als kapitein de 1108• 

als eerste-luitenant de 11°•. 
Idem bij de cl.d. sch1.1tterij : 

als kapitein de n°'. 
al tweede-luitenant de 11 08 • 

zijn in dienst getreden als adspirant-vaan
. drig de n08

• 

zijn in dienst getreden als mi lit.lien de n08 • 

~ 

§ 41 der Landweerinstructie I. JHJLAGE A . 

LA DWEERDISTRICT N• .. . . 

BEKNOPT VERSLAG van het in November 19 .. gehouden jaarlijksch onderzoek 
over de verlofgangers van de Janclw.eer, met de bij dat verslag behoorende opgaven, 
modellen B en C. 

OVERZICllT VAN DE OPKOM T. 

Aantal der opgeroepenen: . 

Afwezig. 
wegens geldige redenen (1) 
redenen onbekend of niet geldig: 

Totaal ___ _ 

Bij het onclerzoek tegenwbordig 
Totaal 

, . GEDRAG. 

ALGEME~:NE INDRUK VAN DEN °TOESTAND DER KLE}!DING· }!N UITRUSTINGSTUKKEN . 

ZAKBOEKJE , 

ADML IS'IRA'l'IE V4 ' DE CO~I.PAGNIEEN. 

ALOE M}!EN.J,; OPMERKINGEN EN VOORSTJ:LL};N, 

den .. . 19 

,' De Commandant in fi'et landweercli strict, 

(1) Van afwezigheid wegens ziekte moet de gelcligheid worden ge taafcl door een behoorlijk 
geneeskundig getuigschrift. Op dit getuigschrift is van toepassing het bepaalde bij beschikking 
van den Minister van Oorlog, cl.cl. rn November 1900, VIIcle Afd., n° . 56. (D. B. U. biz. 2177.) 



.... 
"" .. 

§ 41 dcr Laudweerinstructie I. Ol'GAVB van de verlofgangers op wie artikel 21 of do lJIJL.A.Gi-: JJ. 

Landweerdistrict ' " artt. 32-34 d •r wet zijn toegepust. Onderzoek van de vel"lofgaugers in de 111aand Nov. 19 . 

Gcmeente, J·aar der I Han~ of stand, I Wapen of 
Nummers. Geslachts- waar hij in h et I ich ting: van zoome c opgave of cl ienstvak, zoomocle 

l.Volgnummors. register voor do Ian weer, bij is vrijwilliger het ondercleel Reclencn Opgclegde 
2.:::!tamboeknum-

en de landweer waartoe hij of dienstplichtige waartoe hij <let· s trnf. straf. Aan1nerki11ge11. 

mers. voorna.1nen. is inge- behoort. voor de landweer. behoort. 
schreven. 

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. \J. 
-

Indieu de straf nog 
. niet is ondergaan, da11 

wordt hiervan in deze 
kolom melding gc-
maakt. 

Aldus opgcmaakt door mij, Command=t in h et . . 0 landwcerdistrict . 
. , de n . l\J . . 

§ 41 der Land weerinstructio I . OPGAVE van vorJofgangers , die op gro11d van artikel 35 der wet in werko- JHJLAGf; C. 
L andwoerdistrict N° .. . lijken dienst bohooren te wordon goroepen. Onderzock van do vcrlofgangers in November l\J . 

I Gemeenie, 
. 

Numrners. Jaar cler Rang of stand, I vy-ap ~n, of "' Geslachts- lwu~r h ij in het zoom ode op~ave of ~1011 st ' ak , Aa,·cl Staat cl e r 
'O Of hij de 

l ichtinf, van 
l:,t; 

l. Volg nummer. register voor b ij i · vrijw1lliger , zoome~l e kleedin~ en 
0) ,..; opgolegcle Aemmer-

en do lane weer dor -o: 
2. :::!tamboek- de landweer 

of d; , , , tpHcht;g, I" °"'"'~1 "' '-' straf ondor- kii,gen. uitrustmg- ~.., 
voornamen. is inge- waartoo bij voor de landweor. ,~aartoe hiJ overtroding. P."' gaan heeft. nummer. stukken. 0 schreven. behoort. behoort. 

1. 2. 3. 4. 5. G. 7 . 8. I 9. 10. 11. 

Aldus upgemaakt door mij, Commandant in het . • lanclweerdi stri ct, 
. , den . 19 . . 
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§ 73 der Land weerinstructie I. 

27 APRIL 1904,. 

Artikel 26 c 

LA .r DWEE 

PRO 'i- INCl 

REGI S TER tor inschrijving van het in bovenvermeld artikel bedoelde person 

N .B. Bij de invulling van het regi ter m~t ten opzichte van gemeenten, waarvan de namen geh 

In het register eener gemeente, die m'eer dan een landweerdistrict bernt, ~rnrdt tusschen 

landweerdistrict, waartoe de verlofgangers behooren. Deze kolom wordt niet genummerd 

Het verdient aanbeveling voor elke Iich ting een afzonderlijk regi ter aan te leggen. 

Num.mers. 

Geslachts- · 

en 

, oo rnam en. 

l. Volgnum- l. Geslachtsnaam. 
mer. 

2. Stamboek• 2. Voornamen. 
nummer. 

(Landweer.) 3. Rang of stand. 

1. '..!. 

1. 
1. 

2. 
2. 

. 3. 

------
1. 

1. 
2. 

2. 
3. 

Wapen of 

dienstvak, 

waartoe hij 

behoort. 

Zoo de in de 2de kolom ver
melde persoon is dienstplichtige 

bij de landweer: 

Gemeente 
en lichting, 
voor welke 

hij bij de 
militie is 
ingelijfd. 

0£ hij is 

loteling of 

zonder 

loting is 

ingelijfd. 

1. v\Tapen ofl. Gemeente. l. L oteling. 
dienstvak. 2. L otings-

2. J aar der nummer. 2. Bataljon. 

3. Corripag
nie. 

3. 

1. 

2. 

3 . 

1. 

2. 

I 3. 

lichting. 

2. 

1. 

2. 

4. 

3. Zonder 
loti ng inge• 
lijfd. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

5. 6. 7. 

Dag 
van zijn 

bestemmi 
voor de 

dienst bij 
landweer 

van zijn 
vrijwilli! 
verbinter 

bij de 
landwee1 

1. Dag. 

2. :Maand. 

3. Jaar. 

1. 

2. 

8. 
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BIJLA01': D. 
ndweerwet. 

IS TRI C T N°. 

u de landweer, gevestigd b innen de gemeente 

ibijna gebeel gelijkluidend zijn als die van andere, worden aangeduid , in welke provincie zij gelegen zijn. 

ommen 2 en 3 eene kolom ingevoegd, bestemd voor de vermelding van het nummer van het 

Artikel 24 der wet. Artikel 25 der wet. Redenen van door
haling. 

Dag, waaropDag, waaropl 
hij zicb over- hij aan den D ~g,_ waarop 

eenkomstig burgemeesterMJ zwb over- 0 t t b 
ag van zijn bovenver- zijner woon- eenkomstig Dag, waarop . 'tt n vangst. v_an _e-
Dvergang meld artikel plaats de den tweeden en gemeente, n c va~ ves igmg till 

1 f k · • ,0 ] · a eene anc,ere gemeen e; 
a.r de land- iee t aange- enmsgevmg ' Zill v, 11 waar zijn .. 

' meld bij den deed bedoeld bovenver- 1 f b. overlIJden; 
eer of van burgemeester'in d~n eersten meld artikel ver O P_~s c. ontslag; 
en, waarop zijner woon- volzin van heeft aan- laatsteliJ_k cl. vrijwillige verbin-
bem de plaats, of aan bovenver- ~~-meld voor gez1en tenis. 
erlofpas is dezen den meld artikel, 1J den wa 'fv . 1 d . . I verlofpas ter en gemeente, burg~?1eester e. a oermg a s e-
1tgere1kt. . afteekening waarin bij ~JJ ner geteekend. serteur. 

1 beeft toe- zicb gaat meuwe 
gezonden. vestigen. woonplaats. 

1. Dag. 1. Dag. 1. Dag. 2. Maand. 
Dag. 1. Dag. 2. Maand. 1. Dag. 3. Jaar. 

3. Jaar. 2. }'\Iaancl. 4. (a) De nieuwe woon-
Maancl. 2. Maand. 4. Gemeente , 2. Maand. plaats; 

I ,vaarin hij )3· .Jaar. (b{ de plaat van 
Jaar. 3. Jaar. zich gaat 3. .Jaar. over ijden; 

vestigen. 4. Gemeente. (c3i te vermelden: zee-
mac t, korps van bet 
leger bier te lande of! 
koloniale troepen. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. 1. 1. 1. 1. 

I 2. 2. 2. 2. 2. 

3. 
3. 3. 

3. 3. 
'· 

I 4. 4. 4. 

I 1. I l. 1. 1. l. 
-· 

2. 2. •) 2. 2. 
!. I ~-

I 
3. 3. 13. ,. 3. I 3. 

4. 4. 
I 

4. 

16. 
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28 Ap,·il 1904. "\\T}~'l"J'EN, houdende natura 
li satic van : 

G e rh a rd H e inrich Arnt. S. 85. 
Ja cobus Fran<;ois Hondiu s. S. 86. 
P e t er Loui s Ad o lph Drie sse n· 

S. 87. 
Ludo v i cus Gregori u s Cornelius 

P eete r s. · S. 88. 
H e 11 d r i k V a 11 de p O 11. s. 89. 
F e rdinand Clemens August Maria 

Th e is si ng. S. 90. 
Carl Eberhard Di edri c h H e tzel. 

s. 91. 
Fried rich Ern t Ludwi g Mager-

k o r cl t. S. 92. 
R e i n t A e i I k o t e n Ha ,. e. S. 93. 
Antonio Ag u i I a r .Y O be a. S. 94. 
W i I h e 1 m J u l i u s Th at e. S. 95. 
Peter • W i I h e 1 m :;)'[ e rk o s. S. 96. 
Gu s tav Adol f Mogl e. S. 97. 
Elia s L o t e rijman. S. 98. 
Joann es ,Jo se phu s Antonius Gi s

b e rtu s P eete r s. S. 99. 
Eugene Rud o lph Tr o n ch ct. S. 100. 
l~ranz Ot to Rich ard H e inri c h 

Farwer c k. S. 101. 
,Johann J ose ph Ca rl Yo ss. S. 102. 

30_ April 1904. BESLUI'l', houdende beslissing 
dat onvoldoende inrichting der brandweer 
grond geeft tot n iet-goedkeuring der ge
rneentebegrooting, waarbij daar in niet naar 
behooren wordt voorzien; bezwaren van 
financieelen aard kunnen daarbij niet in 
aanmerking komen. 

WIJ 'WILHELMINA , ENZ. 

O,;,etwegende dat op de begrooting van de 
inkomsten en nitgaven der gemeente Nijeveen 
voor bet dienstjaar 1903 voor aankoop van 
brandbluschmiddelen f 800 en Y0or het bouwen 
van een brandspuithuisje f 300 zijn uitge
trokken , aangezien de Yoorhanden zijnde 
brandbluschmiddelen niet Yoldoende waren, 
vermits slechts oYer eene bandbrand spuit , 
staande aan den Nijeveenschen dijk , kon 
worden beschikt ; 

dat, daarmede werd beoogd , eene brandspuit 
Yan voldoend vermogen to Nijeveen, en de 
Yoorhanden bandbrandspuit in den Boven
boer te plaatsen ; 

dat nadat ter zake in 1903 niets was uit
gegeven - daar , naar de mededeeling van 
burgemeester en wethouders de brandspuit 
met toebebooren in goeden staat verkeerde , 
en men in den Bovenboe;· algemeen van 
oordeel was, dat aan eene brandspuit aldaar 

geen behoefte bestond, vooral nu de zand weg 
door die streek verhard zou worden , zoodat 
voldoende en spoedige bulp rnn de spuit 
aan den Nijeveenschen dijk vorwacht kon 
worden - Gedeputeerde Staten burgemeester 
en wethouders hebben verzooht te be,·or • 
cleren, dat op de begrooting voor 1904 een 
bedrag Yan f 800 voor den aankoop van eene 
brandspuit zou worden uitgetrokken: aan 
welk verzoek de gerneenteraad om e,·enver
melde redenen echter niet voldeed; 

dat Gedeputeerde Staten hierop bij hnn 
aan hoofde dezes genoemd besluit hunne 
goedkeuring aan de begrooting van plaat
selijke inkomsten en uitgaven van Nijeveen 
voo1· 1904 hebben onthouden op grond dat 
eene brandspuit voor de geheele gemeente 
onvoldoende is; dat de geldelijke gevolgen 
Yan de aanschaffing ,·an een tweede spuit, 
waar daarvoor eene geldleening kan worden 
gesloten , - zoodat de kosten over een ige 
jaren worden verdeeld - voor de gemeente 
niet te bezwarend zijn ; dat derhalve , terwijl 
art. 205n der gemeentewet voorschrijft, dat 
de kosten der brandweer op de gemeente
begrooting behooren voor te komen, op de 
gemeentebegrooting van Nijeveen voor 1904 
geen gelden zijn uitgetrokken om naar be• 
hooren in de beh oeften der brandweer te 
voorzien; 

dat de raad der gerneente Nijeveen van 
dit besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons 
in beroep is gekornen, daarbij aanvoerende , 
dat de gerneente, die ± 1300 ;r, ielen telt, on· 
geveer f 60,000 sobuld heeft ; dat de schulden· 
last zeer zal vermeerderen door de dringend 
noodige verharding Yan wegen en: de uit
voering der woningwet; dat de in wooers 
van den Bovenboer blijken s overgelegde ver
ldaring geene brandspuit verlangen ofbehoeven, 
en bet bestuur rnn de Onderlinge Brand
waarborg-Maatscbappij te Nijeveen eene brand
spuit daa1· onnood ig acbt; 

0. , dat, wat ook zij van de door appellant 
aange-voerde be"\vcringen, ,vaar de inrichting 

der brandweer te Nijeveen onvoldoende is 
te aohten, Gedeputeerde Staten tereoht hunne 
goedkeuring aan de gemeentebegrooting voor 
1904 hebben onthouden, nu daarop geen 
gelden waren uitgetrokken om naar behooren 
in de · behoeften van de brandweet in de 
gemeente te voorzien; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgeYonden en Yerstaan : 

het ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem.stem.) 
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30 April 1904. l3E~L UIT , betreffende de be
rekening Yan bet bedrag der aan eene 
gemeente. krachtens de wet Yan :.!4 Mei 

· 1897 (Staatsbf.ad n•. 156) toekomende· uit
keering, in Yerband met den overgang 
van bevolking uit die gemecnte naar eene 
andere ten gevolge van grensverandering. 

WIJ WlLH:ELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld doot· 
het bestuur der gcmeente Loos(lttinen tegen 
h et besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland cl .cl. 12/19 October 1903, B, n•. 3697, 
3de afd., G. . n°. 102/2, tot vaststelling van 
het aan die gemeente krachtens de wet van 
24 Mei 1897 (Staatsblad n•. 156) over het jaar 
1903 tockomend bed rag ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
ch illen van bestnur, gehoord, adv ies van 

13 April 1904, n•. 43; 
Op de voordracht van Onzen Minister v::m 

:l!'inancien van 26 April 1904, n•. 90, G. Th .; 
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten 

bovenbedoeld bedrag hebben va tgesteld op 
f 9657 .96, daarbij tot grondslag nemende het 
bevolkingscijfer der gemeente, na aftrek der 
ingevolge de op 17 Januari 1903 afgekondigde 
wet van 31 December 1902 (Staatsblad n°. 262) 
naar 's G1·avenha,qe overgegane bewoners , zijnde 
7181- 1292 of 5889: 

dat het gemeentebestuur van het besluit van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is ge· 
komen, daarbij aanvoerende, dat naar zijn 
oordeel aan de vaststelling behoort ten grond
slag te liggen het cijfer 7181., zjjnde het be
volkingscijfer dat op 1 Januari 1903 in de 
bevolkingsregisters der gemeente voorkwam, 
en dat dus de uit te keeren som had moeten 
:djn bepnald op 7181 maal f 1.64 = f 11776,84; 

dat door de bestreden wijze van vaststelling, 
naar appellants oordeel, zijn ge chonden en 
verkeerd toegepast de wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 156) - met name de artt. 1 en 
8 - en de op 17 Januari 1903 uitgegeven wet 
-rnn 31 December 1902 (Staatsblad n°. 262), 
benevens art. 5 der wet houdende algemeene 
bepalingen der wetgev ing van het Koninkrijk , 
op welke g ronden appellant' Ons verzoekt, om, 
met vernietiging van bet bestreden besluit, 
het bedrag der inge,,olge art. 1 der wet rnn 
24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156) uit te keeren 
som alsnog te bepalen op f 11776.84 ; 

Overwegende, dat we! is waar de wet van 
31 December 100-2 (Staatsblad n•. 262), tot wij
ziging van de grens tusschen de geineenten 
's G-ravenhage en 'L oosduinen, eerst op 17 Ja
nuari 1903 is afgekondigd en (ingevolge art. 10) 

op den dag dier afkondiging in werking is 
getreden, maar dat art. 2 dier wet bepaalt: 

.,De overgang van grondgebied, die het ge
volg is van deze grensYerandering, heeft plnats 
met 1 :ranuari 1903"; 

dat o~ergang van grondgebied uit den aat·d 
der zaak gepaard gaat met oYergang van de 
bevolking, d ie dat gl'Ondgebied bewoont ; 

dat geheel in overeenstemming met dat be
ginsel art. 7 der zooeven genoemde wet b!)paalt, 
dat de ingezetenen gevestigd op het grondgebied 
dat tot de gemeente 's G1·a1•enhage onrgaat, 
voor de verkiesbaarheid tot leden rnn den 
gemeenteraad en voor de toepassing van art. 7 
der Kieswet van 1 Jannari 1903 af als inge
zetenen dier gemeente worden beschouwd; 

dat Gedeputeerde tateu dus terecht tot 
gl'Ondslag Yan hunne rekening het beYolkings
cijfer der met ingang van 1 Januari 1903 ,·er
kleinde gemeente hebben genomen .: 

Gezien de wet van 24 Mei 1827 (Staatsblad 
n°. 156) en de wet van 31 December 1902 
(Staatsblad n°. 262); 

Hebben goedgevonden en Yerstaan: 
met l1andhaving van bet bestreden besluit, 

het daartegen inge telde beroep ongegrond te 
Yerklaren. 

OMe Minister van Financien is belast enz. 
(W. Y. B. A .) 

2 JJfei 1904. .lh:sLUIT , betreffende regeling 
Yan de landweer. 

vVrJ 'WILHELMINA, r:!sz. 

Op de voordracht van Onzen Minister nm 
Staat, Minister van Oorlog, van :l8 April 1904, 
Ilde afd. , n°. 110; 

Gezien Ons besluit van 29 .-Mei'l903, n° . 29; 
Hebben goedgevonden en vei'staan te bepalen, 

dat · de artikelen 4 en 5 van voormeld besluit 
zullen worden gelezen als Yolgt: 

Art. 4. De aanw ijzing van de commandanten 
in de landwcerdistricten en van de Provinciale
Adjudanten, die tevens belast znllen worden 
met de functie van landweerdistrictscomman
dant, geschiedt naat· de uit de toenemende 
sterkte van de land weer voortv loeiende 
behoefte. 

Art. 5. Onze Minister van Oorlog wordt 
gemachtigd, iederen landweerdistrictscomman
dant en als zoodanig fungeerenden Prov inciale
Adjudant, behalve met het bevel OYer het 
district waarvoor deze is aangewezen, tijdelijk 
te belasten met het beYel over een of over 
m eer andere landwecrdistricten, in dier voege, 
dat, in elk van de aldus gevormde groepen 
rnn districten, uit de landweerplichtigen, a£-
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komstig van de inf:rnterie, een bataljon lancl
weer-infanterie kan worden gevormd , 

Onze Minister rnn Oorlog is belast met de 
uitvoering van . clit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen .Minister van 
Binnenlandsche Zaken en aan de A.lgemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage; den 2clen Mei 1904. 
(get.) WILHEL1IlN A. 

De Minister van Staat , 11finister -.:an Oorlog, 
(get. ) ;J. W. B}'.R GANSIUS . 

3 ,liei 1904. BESLU IT , h o udende regeling cle r 
positie van Burgerlijke Ambtenaren, ge
clurende den tijcl , dat zij zich tot het 
vervullen van militie- of landwee1·plicht 
onder de wapenen of in werkelijken clienst 
bevinclen. S. 103. 

WIJ WILHELMINA, E NZ . 

Op de voordracht van Onzen .Minister van 
8taat, .Minister van Oorlog en van Onze Mi
nisters van Marine, van Binnenlanclsche Zaken, 
van Buitenlanclsche Zaken , van Justitie, van 
Financien, van Waterstaat, Handel en Nijve r
heicl en van Kolonien van 27 October 1903, 
Kabinet Litt. :X• • ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
1 December 1903, n•. 21) ; 

Gezien bet nader rapport van On ze voor
noemde )Jinisters van 21 )Jaart 1904, Kabinet 
Litt. B 1 • , van 7 April 1904, Bureau A' n°. 48, 
van 11 April 1904, n•. 737 )I, afdeeling 1Ii 
litie en Sclrntterijen , van 13 April 1904, af
deeling Comptabiliteit n•. 4736 , van 19 April 
1904, Afcleeling A . 8. 2 '3, n°. 130, Afdeeling 
Generaal Secretariaat n°. 106, cl.cl. :Z-2 A pril 
190!, van 26 April 1904, Afcleeling Kecreta
riaat B, Litt. E. E., en van 30 April 1904, 
Litt. D n°. 1; · 

H ebben goeclgevonden en verstaan , te be
palen: 

Art. 1 . Burgerlijke ambtenaren, die ter ve r
vulling van hunnen militie- of lanclweerplicht 
onder de wapenen of in werkelijken clien st 
zijn, worden in hunne burgt rlijke betrekking 
van rech tswege als met verlof afwezig be
schou wd. 

2 . Behouclens in de gevallen, hierna bij 
a1 tikel 3 bedoelcl, genieten burgerlijke amb
tenaren geclurencle bun verblijf OI'lcler de 
wapenen of in werkelijken clienst geener
lei belooning, aan hunne betrekking ver
bonden. 

3 . Burgerlijke ambtenaren, die ingevolge 
het bepaalde bij artikel 185 cler Grond,yet , 
artikel 110, 111, 141, viercl e :dnsnede, 14lbis 

of 142 der .Militiewet 1901, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 5 December 1903 
(Staatsblad n". 293), of artikel 1 der Lancl
weerwet oncler de wapenen of in werke
lijken dienst zijn , blijven in het voile genot 
van de aan hunne betrekking verbonden be
looning. 

4 . Onder burgerlijke al)lbtenaren, bij clit 
besluit bedoelcl , worden vei·staan zij , die, van 
eene n ste of tijdelijke a:rnst elling voorzien, 
in eene bm·gerlijke• Rijksbetrekking werkzaam 
zijn , en wier bezolcliging uit 's Rijks kas wordt 
gekwet en , zoomecle z ij , clie bij de we t als 
burgerlijke am btenaren zijn of zullen worden 
aangemerkt. 

5 . Het bepaalde bij dit besluit is op en 
ten aauzien van hen, die v66r bet tijdstip van 
in werking treden van het besluit bij de 
1Iilitie zijn ingelijfd , toepasselijk voor zoover 
te hunnen aanzien door Ons of van Onzent
wege v66r bovenb doelcl tijclstip niet reeds in 
een of ancler opzicht miclers was bepaald . 

6. De bepalingen van de a1'tikelen 2, 3 en 5 
van dit besluit zijn niet van toepassing op 
de ambtenaren, wier bezoldiging bij de wet 
is geregeld . 

Onze :Ministers van Oorlog, van :Marine, 
van Binnenlandsche Zaken , van Buitenland
sche Zaken, van Ju titie, van Financien, van 
-Waterstaat , Handel en Nijverheid' en 'van 
Kolonien zijn , iecler voor zoo,,eel zijn Depar
tement betreft, bela t met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worcle·n geplaatst en waarvan afsch rift zal 
worden gezonclen aan cle oncler cheiclene Mi
nisterieele Departementen, aan den Raad van 
State en aan de Algemeene Rekenkarner. 

's G-ravenhage, den 3clen Mei 1904. 

(get.) WILHEL:MI A. 

De Minister van Staat , Minister van Oorlog, 
(get.) ,J. w. B1rnGAKSIU ' . 

De Ministe,· van Ma,·ine, (get. ) ELLIS. 

De Minister vaii Binnenlandsche Zaken , 
(get .) K U YPER, 

De Minister vein Buitenlandsche Zaken , · 
(get. ) R .MELVIL VAN LYNDEN. 

De Ministe,- van Justifie, (get. ) .J. A. L O}'.FF. 

De Minister van Pinancien, 
(get. ) HARn: V. TECKLElIBURG. 

De Ministe,· van lfater taat , HandelenNijverheid, 
(get. ) D E MAREZ OYE::..,-s. 

De Minisfe,- van Kolonien , (get) lDENBU RG. 

(Uitgeg. 8 Juni 1904.) 
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5 Mei 1904. MIS$1VE van den l\Iin.istei• van 
Binneulandsche Zaken, aan .de Oommis
sarissen de!' Koningin in de provincien, be
treffende bescherming van jonge vrouwen. 

Ten einde zooveel mogelijk te voorkomen 
dat jonge vrouwea, die zich aaar elders, be
paaldelijk naar eene der groote steden in ons 
land in dienstbet rckking wenschen. te begeven, 
worden misleid door met slechte bedoelir;igen 
in de dagbladen geplaatate advertenties of 
door agenten van onbetrouwbare inricbtingen, 
is bet mij noodzakelijk voorgekomen dat van 
o,erheidswege eenige maatregelen wol'den ge
troffen. Na deswege· gepleegd overleg b eb 
ik - overtuigd dat samengaan vat\ de oyer
heidsbemociing met het particulier initiatief 
de zaak slecbts ten goede komen kan - mij 
er van vel'zekerd, dat de vereenigingen hiev 
te lande, die bescherming van meisjes op bet 
oog hebben, nl. de ederlandsche vereen iging 
ter behartiging van de belangen del' jonge 
meisjes (waarvan bet hoofdbestu u,; is geves
tigd te Utrecht), de Nederlandsche Vrouwen
bond ter verhooging van bet zedelijk bewust
zijn (waarvan het hoofdbestuur i gevestigd 
te 's Gravenhage) en de Roomsch atholieke 
vereeniging ter bescherrning van meisjes (waar
van het hoofdbestuur is gevestigd te Arnstei·• 
dam), bereid zijn in dezen hare medewerking 
te verleenen. 

Ter bereiking van het beoogde doe! acht ik 
bet in de eerste plaats wenschelijk, dat door 
de zorg van de burgemeester op zoo ruim 
mogelijke wijze eene waarschuwing worde 
aangeplakt, dat jonge meisjes niet ingaan op 
onbekende · dienstaanbiedingen zonder vooraf 
inlicbting in te winnea en dat zij bij den 
burgemeester ku1rnen vernemen hoe zij die 
inlichtingen kunnen verkrijgen. 

De burgemeesters zullen die inlichtingen 
of zelf kunnen verstrekken n·a correspondentie 
met de politi ter becloelder plaatse of haar, 
d ie inlichting verlangt, kunuen verwijllen naar 
de ter bedoelder plaatse gevestigde afdeeling 
of correspondent van eene der bovengenoemde 
vereenigingeu. D eze hebben zich bereid ,er
klaard te zorgeu dat de bu rgemeesters be
kend zijn met de adresseu harer afdeelings
besturen en correspondeerende leden en hare 
werkzaamheid uit te breiden over een groot 
aantal gemeenten. 

In de tweede plaats -zou door de burge
meesters bet werk der genoemde ve reen igingen · 
kunnen worden vergemakkelijkt en bevorderd, 
door aan de besturen van de in hunne ge· 
meente gevestigde afdeelingen of aan corres
pondeuten als bovenbedoeld, den grootst 

rnogelijken steun der politie, ook van die aan 
de stations" te verschaffen eu door te bcvor· 
deren dat de ambtenaren, belast met de bij
houding der bevolkingsregiste.rs, door burge
meester en wethouders worden uitgenoodigd 
bedoelde besturen en correspondenten desver
langd op de hoogte te houden van de af
scbrijvingen van jonge vrouweu uit bevolkings
registers naar de g roote s teden, met opgaar 
van de plaats waarheen zij vertrekken of . 
vertrokken zijn en zoo mogelijk van het adres 
van de personen bij wie zij intrek hebben 
genomen. 

Ik heh de eer UH. E.G. te verzoeken het 
bovenstaande mede te deelen aan de burge
meesters der gemeenten in Uw gewest en h en 
daarbij uit te noodigen zooveel in hun ver
mogen is mede te werken tot het wel lagen 
der omsehreven rnaatregelen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
V oor den Minister, 

De Sec,-eta,·is_-Gene,-aal, (.qet.) DrJCKM E 1:s'J'n{. 

10 Mei 1904. B1;s L IT, betreffende een ge
sch il tus;,chen de gemeente Gouda en de 
proviucie Zuid-Holland over bet onderhoud 
van · beµaalde werken , hoedanig gesehil 
bij art. 70 der Grondwet ter bcslissing is 
opgedragen ai111 de Kroon. 

"\,Vr WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de adressen van den raad 
der gemeente Gouda cl.cl.: 5 Juni 1903 en rnn 
Gedeputeerde Staten van fZuid-Hollancl zonder 
dagteekeniug, ingekomen bij Ons Kabinet op 
24 October 1903, betreffende het onderhoud 
van verschillende beschoeiingen en andcrc 
werken; 

Den Raad van , tate, afdeeling voor de ge
sehillen van bestuu1·, gehoord, ad vie van 
2 Maart 1904, n°. 276; . 

Op de voorifracht van Onzen Mini ter nrn 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 2 Mei 
1904, n° . 26~. afd. W.; 

Overwegende: dat tusschen de gemeente 
Goiula eu de provineie Zuid-Holland ge ch illen 
z ijn gerezen , waaromtrent kraebten art. 70 
der Grondwet Onze beslissing is ingeroepen; 

dat de gerneenteraad van Gouda b ij adres 
van 5 J uni 1903, ingekomeu bij ons Kabinet 
den 24 J uni 1903, Ons beeft verzocht te be
slissen dat de provincie Zuid-Hollancl -sedert 
1 J anuari 1895 is belast met het beheer en 
onderhoud van het jaagpad en van den kaai
mum of oeverbekleeding tangs de K,·omme-
0£ Bi,iten-Gomce van de nieuw te maken draai
brug tot paal o; 
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dat Gedeputeerde 8taten van Ziiid-.Hollancl 
bij een niet gedagteekend adres, ingekomen bij 

Ons Kabinet den 24 October 1903, Ons hebben 
verzocht te beslissen: 

1°. dat het beheer en het onderhoud der 
provincie ·van de Tt/Jtfsingelgracht niet in zich 
slnit l1et aanleggen en onderhonden van werken 
ten behoeve van eene gemeentelijke aanleg
plaats van stoombooten aan de Tm fsingel

. gracht ; 
2°. dat , wanneer de gemeen te Goiida voor 

zich bebonden wil bet recht om de scboeiing 
langs de HTachtelstraat aan de K ,·onime-Goiiwe 
te gebruiken en te doen gebrnikcn die scboeiing 
ingevolge art. 3 der Verordening op de Gouwe
kaden door haar zal 1hoeten worden onder
bouclen ; 

3°. dat bet bebeer Yan een jaagpacl ve rder 
gaat dan de zorg dat langs een vaarwater 
gejaagd kan worden, en dat in-beheer-neming 
van kaden of oeverbekleeding b ij bet 8taten
beslnit van 4 December 1893, n°. II, is voor
bebouden aan eene later te maken verordening, 
volgens welke verordening door de provincie 
aan de jaagpadzijde alleen de kade van af 
paal o tot de Goiiwe-sliiis in beheer is genomen · 

dat de gemeenteraad van Gouda b(j mood~ 
van zijnen gemacbtigde in de openbare ver
gadering van den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestnnr, d it drieledig 
verzoek heeft bestreden, te rwijl bet door den 
gemacbtigde van Gedepnteerde Staten van 
Zuid-Holland nader is toegelicht; 

Ovel'\vegende, ad 1 , wat betreft de schoeiing 
van het gedeelte der 'l'mfsingelgracht tangs de 
gemeentelijke aanlcgplaats voor stoombooten ; 

dat cle gemeente Goiida zicb bernepende op 
de overeenkomst van ) faart 1895 tnsscben haa r 
en de p rovincie Z iiid-Hollancl waarb ij aan 
cle provincie is overgegaan bet beheer onder 
anderen van de Tii, f singelgrac~it. welk bebeer , 
zooals tusscben partijen vas tstaat , den onder
bondsplich t iu zicb bevat , alsmede op de bij 
Kon. besluit van 8 ,)uni 1896, n°. 34, aan die 
overeenkomst gegeven nitlegging, Yolgens 
welke het bebeer en het onderbond van het 
vaarwater in bet algemeen dat der boorden 
omvat, de provincie tot bet onderhoud ook 
van dat gedeelte der boorden van d~ '1'1trf
si11gelgracht verplicht ach t, waar zich de ge
meentelijke aanlegplaats voor stoombooten be
vindt ; 

dat de provincie Z iiicl-.Holland tegen die 
bewering aanvoert, dat de besliss ing van 1896 
in haar gebeel genomen alleen betrekking heeft 
op het onderhoud der boorden van de T,.,j: 
singelgracht waa1Toor geen bijzondere rechts-

groncl aanwezig • is en zij dus de gemeente 
Goii'da · ni et heeft knnneh ontlasten van eene 
vetplichting als beheerster· van eene aanleg
plaats voor stoombooten op haar rnstende; 

Overwegende, dat de ove1·eenkomst van 1896 
bet behee1· van de Buiten- Gouice met inbegrip 
van de 'l '·Mfsingelgracht vermeldende, niet uit
dntkkelijk de boordell' noernt maar bij b et 
Kon. besluit van 8 Juni 1896 is aangenomen, 
dat ook de boo,·den · moeten geacht worclen 
onder het bereik der bepalingen van die 
overeenkomst te vallen , omdat de bedoeling 
waarmede het in beh;ier · nemen is geschied, 
blijkens de Statenbesluiten ·is · geweest bet in
stand bonden ,,an een · voor de scheepvaart 
voldoencle vaarwater en daartoe b et ·verkrijgen 
rnn beschikking ook over de oevers noodig 
was, opdat bet Provinciaal ·bestuu r daaraan 
ten allen t ijde, overeenkomstig eigen inzicbt 
de capaciteit en bet onderhoucl ten bate van 
het onbelemmerd bandelsverkee r zoude kunnen 
verzekeren ; 

dat derhalve ni t die besli ssing Yan 1896 
voortvloeit dat, ook bij gebreke van uitdrukke
lijke Yermelcling der boorden in de overeen
kornst , bun onderhoud desniettem in ten laste 
der p roYincie als beheerster van het vaar
water beh oort te komen , clewijl - maar dan 
ook slecbts vo01· zoover - dit tot instanclboncling 
van het vaarwater vereiscbt wordt ; 

dat dit ook ·• gelclt Yan dat gecleelte der 
boorden , waar zich eene aanlegplaats voor 
stoombooten bevindt die aan de gerneen te 
Goiida behoort en voor het gebruik waarvan 
deze gemeente van de scheepvaart rechten 
heft, ecbter alleen voor zoover niet bet be
staan van d ie aanlegplaats de kosten van 
onderhoud tot- een hooger bedrag doet stijgcn, 
clan anders daartoe vereischt zoucle zijn, claar 
tocb de recbtsgrnnd waarop de besliss ing van 
1896 steunt, voor· dat meerdere ontbreekt ; 

dat nu weli swaar door de gemeente is aan
gevoerd, clat de schoeiing zelve geene aanleg
plaa.ts voor toombooten is, claar de aanleg
plaats zich acbter de schoeiing bevindt, maa,· 
clat dit laatste alleen geldt voor de·meerpalen, 
waaraan de tegen de scboeiing aanliggende 
stoombooten worclen vastgemeerd, en dat om 
de sch roeven van· de aankomende en ver
trekkende stoombooten in het water beter te 
knnnen weerstaan , de schoei ing van _sterker 
con strnctie moet zijn , clan bet geval zon zijn 

· als er geene aanl egplll!lts was, terwijl daardoor 
ook het onderhond grootere kosten veroorzaakt 
clan anders vereiscbt zoncle zijn ; 

dat hieruit voortvloeit de verplichting zoo 
van de pro,incie als van de gemeente.om een 
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dee! de t· onderhoudskosten· van de schoeiing 
t e dragen , met inachtneming ter bepaliog van 
ieders aaodeel, ,an het h iervoren overwogene; 

dat de gemeente als beheerster harer aaoleg
plaats verplicht is ,oor bet onderhoud der 
schoeiing langs die aanlegplaats te zorgen , 
maar dat de proYincie aan de gemeente ter 
tegemoetkoming in de kosten van dat onder 
houd over d n sinds 1 Januari 1895 ,erloopen 
tijd, zooveel heeft bij te dragen als door de 
provincie over betzelfde tijdvak voor dat onder
boud bad moeten zijn besteed indien zicb 
daar geene zoodanige aanlegplaats had be
vonden; zullende de hoegrootheid dier bijdrage 
tusschen de provi ncie en gemeente bebooren 
te worden _vastgesteld en afgeleid uit de som 
die sinds voormeld tijdstip aan bet onderhoud 
cler boorden van de 'l'i.,fsingelgracht langs de 
aanlegplaats voor stoombooten per strekkenclen 
Meter is ten koste gelegd, vergeleken met 
h etgeen volgens raming over gelijkc lengte in 
gelijk tijclvak ware besteed, indien 7.ich daar 
geene aanlegplaats ,oor stoombooten had be
vonden; 

Overwegende: ad II met betrekking tot de 
schoeiing van de K1·01nme Gomce aan de 
TfT achtel.straat. 

dat partijen in de eerste plaats verdeeld 
zijn wat betreft de vraag of tusschen haar 
omtrent clit punt nog geschil bestaat hetgeen 
door de gemeente Goudc, wordt ontkend ; 

dat intusschen uit de omstandigbeid zelve 
dat deze ontken ni ng steunt op eene bewering 
dier gemeente, welke door de provincie wordt 
betwist ; - de7.e namelijk, dat de gemeeote 
zou moeten geacht worden haar kunstwerk 
aan de Tl'achtelstmat te hebben geabnndon
neerd , - reeds volgt dat er ,wel ~eg\)~ijk ee.o 
gesch il bestaat dat door Ons moet worden 
beslist ; 

dat de proviocie Z uid-Holland ten aanzieo 
van <l it geschil stelt, dat de schoeiing aan de 
Wachtelstrc,at verheelt aan of in de kade van 
den Oostpolder zoolang menschenheugenis 
st rekt , een kuo stwerk is geweest ten behoeYe 
der gemeente Gouda door niemand anders 
h ersteld of onderhouden clan door die ge
meente , dienende tot aanlegplaats , los- en 
laadplaats voor de daaraao behoefte hebbende 
schepen, tegen betaling van eene gemeentelijke 
hefting ,oor h et gebmik van dat gemeentewerk: 

dat door Gedeputeerde Staten bij hun schrij
ven van 29 l\Iaart '4 April 1898 aan het gemeente
bestnur van Gouda i te kennen gegeven dat 
bet hebben en gebruiken van een kunstwerk 
aan eeoe waterkeerende kade in de pro,·incie 
Z,uid-Holland alleen kan voortvloe ien nit eene 

vergunning Yan het ,rnterschapsgezag , eene 
vergunning ten alien tijde opzegbaar en. YOOr
waardelijk in <lien zin, dat cle verkrijger der 
verg'nnning tot deugclelijk onderhoud ,·an het 
kunstwerk in het belang der waterkeering 
verplicht is; dat dus sinds cle afkond ig ing 
van het tatenbesluit rnn 16 K ovember 1 97 
waarbij tot uitvoering v·an het· besluit ,·an 
4 December 1893 , n°. lI het beheer en het 
onderhoud rnn de Gomve-kaden van den Oost
polde-i· op de pro\'incie is overgebracht , de 
gemeentc Gouda is te beschouwen als honclster 
eeoer ~teeds opzegbare vergnnning van de 
pro,·incie tot het hobben on houden rnn be
doeld kunstwerk onder ·voo nvaarde Yan dat 
kunstwerk te ondcrhouden - , ·erklarende 
Gildeputeerde Staten dat 7.00 niet binnen een 
jaar na de dagteekening van voormelden brief 
bet werk in goeden stnat overeenkomstig bet 
goedgekeurd be tek mocht zijn opgelevercl de 
gemeente Gouda zou geach t worden het kun st
wcrk te abancloonee ren en de bestaande ver
gunning zou \l·orden ingetrokken; 

dat de gemeente (J-omla beweert, dat, dewijl 
zij binnen den bepaalden termijn, aan de ge· 
stelcle voorwaarde niet heeft Yoldaan , het 
ku nstwerk '.moet worden beschouwd als geaban
donneerd en mitscl ien in het stelsel 7,e[f cl er 
pro,incie op de gemeente geen onderhouds
pli cht meer rust; 

dat de provincie ,an oordeel is clat, zoolaog 
haar ni t is kennis gege ,·en van een bepaald 
besluit van den gemeenteraad van Gouda 
strekken le tot abandon nement van voorrneld 
kunstwerk, dit niet als geschied kan worden 
aangemerkt ; 

Ovenrngend . clienaangaancle dat uit het 
vorenstaancle wellicht 7.0ll knnnen worden 
afgeleid dat de ve1•gunning als ingetrokken 
is aan te merken en m itsdien de gemeente 
Gouda reeds daardoor van den onderhouds
pl icb t ontheven is, bebondens beschikking 
o,·er den eigendom van het kuostwerk ; 

dat echter nu beide partijen zicb plaatsen 
top he standpuot dat de onclerh oud p'licht op 
Gouda blijft rusten zoolang geen abandonne
ment i gescb ied, rnoet worden onderzocht of 
zoodanig abandonnement reeds op geldige 
wijze h eeft plaats' gebad ; 

cbt met Gedeputeerde Staten moet worden 
aangenomen dat het enkel laten , erloopen door 
Goitda rnn den door Gedeputeerde ' ta ten bij 
bunne missive rnn 29 )faart14 April 1898 
gesteldeo termijn niet als abandonnemeot 
(zijnde afstand van gemeente-eigendom) kan 
geldeo, daar hiertoe eene uitdrnkkelijke ver
klaring van den gerneenteraad Yere ischt wordt 
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en dus, nu hot abandonnement nog niet in 
beboorlijken vorm heeft plaats gehad , de 
onderhoudsplicht ,7 an . bet kunstwerk aan de 
Wachtelstraat op de gemeente Gouda blijft 
rusten; 

Overw,,gende ad Ill met betrekki ng tot bet 
jaagpad en den kaa irnunr langs de Kr01mne
Gouwe over de Wachtelsfraat; 

dat de provincie meent tot bet onderhoud 
van jaagpad en kaaimuur tusscben de plaats 
waar de draaibrng zal kornen en paal o , niet 
verpl icbt te 7,ijn, maar dat deze meening niet 
op goede gronden steunt; 

dat toch de overeenkomst 'rnn 1895 in bet 
algemeen en zonder onderscbeiding bet bebeer 
van ,,de Buiten-Gouwe .... vanaf de l\fallegat
sluis tot in den Rijn met bet Jaagpad" op 
de provincie doet overgaau , terwijl zooals 
tusschen partijen vaststaat onder heheer ook 
onderhoud begrepen is en zooals bij Kon . 
besluit van 8 ,Juni 1896 is beslist, het onder
houd van het vaarwater ook dat der boorden 
omvat; 

dat nu weliswaar bij de provinciale v er· 
ordening op de Gouwe-kacle van 16 November 
1897 (Prnvinciaal blad van Zuicl-Hollancl 1898, 
n°. 7) welke verordening tot strekking hecft 
eene Yerdeeling van werk of kosten van over
bekleeding en kadenbouw en tot onderhoud 
van d ie oeverbekleeding en van die kaden 
tnsschen de provincie en de polders vast te 
stellen - in art. 1 is bepaald dat de kaden 
langs de Gouwe beginnende aan de jaagpadzijde 
bij paal o enz. door provincie in beheer worden 
genomen en, beboudens het bepaalde in art. 3 
dier verordening tevens in onderboud; 

dat echter uit de vermeldjng van paal o 
als aanvangspunt alleen kan worden afgeleid, 
dat aan de zijde van de Gomve waar zich 
paal o bevindt de werking der verordening 
eerst bij dat punt aanvangt, geens½ins dat de 
Provincie ontslagen zou zijn van het onder
boud der boorden · tot aan paal o; 

dat zoo in strijd biermede de vermelding 
rnn paal o in de verordening werkelijk de 
beteekenis had , door Gedeputeerde Staten 
daaraan gehecht, da_ardoor toch geene wijziging 
zou zijn gebracbt in de rechtsverhouding 
tusschen provincie en gemeente omdat de 
vero rdening is vastgesteld na de overeenkomst 
van Maart 1895 en zonder rnedewerking van 
de gemeente Gouda, terwijl ook bovendien 
duidelijk blijkt, dat die verordening geene 
anclere strekking bad clan de veJ"houding te 
regelen waarin tot de kosten der .bedoelde 
werken, die iwowel in bet belang van het 
vaarwater al;; in dat der waterkeering vereischt 

zijn, door de proYincie en door de polders zal 
worden bijgedragen ; welke strekking reeds 
werd aangegeven in bet besluit der Provin
ciale Staten van Zuicl-Holland van 4 Decern · 
ber 1893, n°. II , dat zoodanige regeling , in 
verband met de aan te brengen vernieuwing 
of vetsterking der oeverbekleeding in uitzicht 
stelde; 

dat dus de provincie zich tegenover de ge
meente Gouda niet op de verordening van 
16 November 1897 kan beroepen ten einde 
een dee! van de in de overeenkomst van 
niaart 1895 begrepen boorden van de Gouice 
van baar onderhoudsplicht uit te sluiten ; 

dat ook een beroep hierop dat het jaagpad 
tusschen de plaats waar de dr;taibrug zal 
komen en paal o bestraat is en de provincie 
slechts tot onderhoud Yan een niet bestraat 
pad verplicht is, niet voldoende is om de 
provincie van haren onderhoudsplicht ten aan
zien van het jaagpad te ontslaan , waar het 
vaststaat dat tuss.cben beide genoemcle pun ten· 
werkelijk een blijkens de rolpalen . voor bet 
jagen bestemde en daartoe gebruikte weg 
bestaat; 

dat intu sschen de provincie slechts verplicht 
is tot het onderhoud van bet jaagpad als zoo
danig dat is zoo, dat het voor bet vei lig jagen 
geschikt is; 

Gezien art. 70 der Grond wet en art. 148 
der provinciale wet; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
slissen: 

I. dat de kosten van onderhoud van dat 
gedeelte der boorden van de Tu1fsi11gelgracht 
waar zich de gemeentelijke aanlegplaats voor 
stoombooten bevindt, ook na 1 Januari 1895 
ten laste der gemeente Gouda blijven onder 
verplichting der provincie Zuid-Holland om 
tot die kosten zooveel bij . te dragen als dat 
onderhoud zou bebben gekost indien zich dam· 
geene aanlcgplaats voor stoombooten bevond , 
zullende <lit bedrag tnsschen partijen worden 
vastgesteld en afgeleid nit de som die sinds 
voormeld tijdstip aan het onderhoud der 
boorden van de 'l'wrfyingelgmcht langs de 
-aanlegplaats van stoornbooten pe1· strekkenden 
meter is ten koste gelegd Yergeleken met bet
geen volgens raming, over gelijke lengte in 
gelijk tijdvak zou zijn besteed zoo zicb daar 
geene aanlegplaats van stoombooten bad be
vonden; 

II. dat de verplichting tot onderhoud der 
schoeiing langs de Wachtel.straat vooralsnog 
op de gerneente Gouda blijft msten; 

III. dat de onderhoudsplicht van de pro
vincie Zuicl- Hollancl si nds 1 .Januari 1895 ook 
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omvat het jaagpad en de oeverbekleeding ,-an 
de plaats waar de draaibl'ug zal komen tot 
paal o, met inachtnemiug wat h et jaagpad 
betreft , van het in dit besluit overwogene. 

Onze Minister nn Waterstaat, Handel en 
Nijverb eid is belast enz. (W. v. B. A .) 

10 .lJ'fei 1904., Mrssiv}; van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Comm.is
sarissen der Koniugin in de provincien, 
betreffende art. 15, 1°. , der Militiewet 1901, 
Gt'Oot-Hertogdom Luxemburg. 

Blijkens een schrijven van Harer Majes tei ts 
Gezant te Brussel, van 30 April j. I. , n°. 82'<!/412, 
aan den Minister van ·Buitenlandsche Zaken, 
is door de Luxemburgsche Regeering aan 
dien Gezant medegedeeld, dat de uit,oering 
der wetten betreffende de militie in het Groot
Hertogdom bij de w et van 16 F ebru11ri 1881 
buiten werking is gesteld en zoowel de Luxem
burgsche onderdanen als de vreemdelingen 
geene militaire plicbten daar te lande te ver
vullen bebben. 

Met het oog op art . 15, 1°. , de r Militiewet 
1901 (Staatsblad, n°. 212 van 1901, n°. 293 
van 1903), heb ik de eer U H.E.G. biermede 
in kennis te stellen, met verzoek orn daarvan 
rnededeeling te doen aan de colleges van 
burgemeester en wethouders in Uwe provincie. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (_get. ) DIJOKMXESTER. 

11 Mei 1904. BESLUIT, boudende beschikking 
op bet beroep van dijkgraaf en hoogheem
raderi van Delflaml tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Z uidholland·vah 
8/15 September 1903, n° . 51 , waarbij aan 
de gemeente 's Grai,~nhage vergunn ing is 
ve rleend tot uitvoering van rioleerings
werken. S. 104. 

WIJ WILHELMINA, NNZ. 

Beschikkende op het· beroep, ingesteld door 
dijkgraaf en hoogheemraden van Deljland 
tegen het besluit van · Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland van 8/15 September 1903, ·B 
n°. 2954 (l ste·- afdeeling) G. S. n°. ol/1, waarbij 
aan de gemeente 's G,·avenhage vergunning is 
,-e rleend tot het ·uitvoeren van ·eenige riolee-
ringswerken ; I 

Den Raad van State, Afdeeling voor .de 
gescbillen van bestuur, geboord , advies van 
24 F ebruari 1904, n°. 280; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W ate rstaat, Handel en Nijverheid van 4 :Mei 
1904, n•. 217, afdeeling vYaterstaat ; 

Overwegende, dat nadat dijkgraaf ,en boog
beemraden van Deljland geweigerd badden , 
aan het gemeentebestuur van 's G,·avenhage 
vergunning te verleenen tot bet n'itvoeren van 
eenige werken voor de rioleering der gemeente, 
door den raad dier gemeente bij besluit van 
2 Jnli 1901 bevolen , en waarvan het openbaar 
belang bij Koninklijk .besluit van 26 Juli 1902, 
n•. 26, was erkend, Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland bij bun beslnit van 8/15 Septem
ber 1903, n°. 51, aan de gemeente 's G,·aven
hage die vergunning hebben verleend , en we!: 

A. tot bet maken nn tijdelijke aandam
mingen in- en afdammingen van het boezem
water: 

1°. om te kunnen .. leggen ell aan de weder
zijdscbe rioleering te kunnen aansluiten: 

J. een ·• grondduiker onder de Zuid-West
Singelgracht, bestaande uit twee gegoten ij zeren 
buizen ter fowendige diameter tan achtereen
volgens 0.50 en 0.90 M., liggende met den 
bovenkant niet booger clan 2.80 M . - D. P. 
of 0.90 M. · beneden den grachtbodern daar 
ter' plaatse; 

II. een gro:ndduiker onder de West-Singel
gracht , bestaande uit twee gegoten ijzeren 
buizen tei inwendige diameter van achtereen
volgens 0.30 en 0.50 M. , liggende met den 
bove11kant niet hooger clan 2.62 M . - D . P. 
of 0.72 lVI. beneden den gracbtbodem daar ter 
plaatse; · 
, III. eeu• grondduikff onder ·de Noord-Singel
_qracht, bestaande nit drie gegoten ij ze ren buizen 
ter inwendige diameter van achtereenvolgens 
0.80 lVl. 0.50 M. en 0.80 M ., liggende met den 
·bovenkant ·• niet booger clan 2.75 M . - D . P. 
of 0.85 M. ben1Jden den gracbtbodem daar ter 
plaatse; 

2°. 0111 een nooduitlaat te maken in de 
West-Sin,qelgracht. 

B. t(,t het doen van gt"Ondroering in de 
waterkeering van den Z.uste.-polder , genaamd 
Zuid-West-Buitensinyel en ' Zuid-Buitensingel, 
ten einde een dee! van • de gt"Onddu ikers 
boven sub A l". , I 1en II, genoemd te kunnen 
rnaken. 

0. tot het plaatsen· van de noodige palen 
voor tijdel ijke jnkken en bet verrichten van 
het noodige baggerwerk ten behoeve van bet 
op beboorlijke diepte doen zill'ken van de 
bovengenoemde grondduikers onder voor
waarden als : 

a. ,voor de hulpwerken : 
1°. de aandammingen voor de te "lllaken 

werken mogen niet meer ·dan 3M. buiteri den 
oever vooruitspringen; 

2°.- de jukken , eventueel tijdelijk in het 
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boezemwater tu s1:rnn, voor het leggen der 
>1inkers, znllen geen minderen afstand mogen 
hebben clan 4 ~ - ; 

3°. vier dagen voordat met de werkzaam
heden in eenig water wordt begonnen , moet 
daarvan aan den Ingenieur van De/fland scbrif
telijk en kosteloos worden kennis gegeven en 
zal gelijke kennisgeving gescbieden na de ge
heele wegruiming der hulpwerken. 

De uitvoering der verschillende werken, 
voot· welke de vergunning wordt "l"'erleend, 
staat onder toezicht van genoemden ambtenaar, 
wiens aanwjjzingen moeten worden opgev.olgcl 
ten aanzien der voorzorgen, die daarbij i_p. het 
baezembelang worden gevorderd; 

4°. de jukken ,voor een te leggen zinker 
moeten b innen drie maanden na den aanvang 
van dat werk geheel zijn weggernimd. Aan
dammingen mogen hoogstens gedurende 
3 maanden blijven staan ; 

5°. bij bet onderzoek naar de volledige op
ruiming der werken moet door de gemeente 
de noodige bulp worden verleencl , zoo wat 
betreft manschappen als materiaal en andere 
hu lpmiddelen. 

b. v.oor de grondduikers: 
6°. de grondduikers moeten zoo diep worden 

gelegd, clat zij met . den bovenkant niet booger 
.komen d:rn 0.50 .M. onder den bestaanden 
bod em. Indien de belangen van Delflancl' s 
boezem in latere jaren grooter diepte voor 
het water mochten vorderen, zal de gemeente 
's O,,·avenhage verplicht zijn te haren koste 
ook de grondduikers tot op 50 c.M. onder den 
nieuwen bodem te verlagen, zoo dit door 
cl ijkgraaf . en boogbeemraden gevorderd wordt; 

7°. de, sleuf voor den zinker moet beboorlijk 
worden aangevuld en de overtollige ~pecie 
verwijderd, zoodat de vaart in het oorspron
kelijke pro£! wordt hersteld. , 

c. voor. den nooduitlaat bij bet stoomgemaal 
aan de Wester-Singelgracht: 

0 • de nooduitlaat mag alleen bij · buiten
gewoon zwaren regenval in werking worden 
gestE)ld. Wanneer . zij werkt, moet ook het 
stoomgemaal aldaar en het boofdstoomgemaal 
in werking zijn om het rioolwater naar zee af 
te voeren .. 

d. algemtiene bepaling: 
9°., de vergunning strekt "l"'0Or den tijd van 

3 jaren. 
D e werken welke in dat tijdverloop krachtens 

deze vergunning niet tot stand kwamen, zullen 
daama alleen zonder nieuwevergunningmogen 
worde_n. voltooid zoo _zij ge:regeld worden voort
gezet; 

dat dijkgraaf en boogheemraclen, va.n clit 

beslui t bij Ons in beroep gekomen, Ons bebben 
verzocbt het te vernietigen en alsnog te wei
geren de door de gemeente 's (;h·avenhage ge
vraagde vet·gunning, subsidiair de vergunning 
niet anders te verleenen dan met gelijktijdige 
formeele vergunning voor bet leggen der 
gronclduikers en b et claarstellen van den nood
nitlaat onder zulke voorwaarden als ook Gecl e
puteerde Staten, wat clie werken betreft, van 
pnbliek belang hebben geacht; 

dat door de gemeen te 's O,,·avenhage bet 
beroep is bestreden op grond, dat voor cle 
hoofdwerken, die bet hier geldt, geen ver
gunning van het hoogbeemraadschap vereiscbt 
was, doch, al ware dit anders, toch niets be-
1ette, de vergunning alleen voor de hulpwerken 
te verleenen , en dat ook in bet tegenover
gestelde geval weigering cler gevraagde ver
gunning daarvan niet het gevolg beboeft te 
zijn, zoodat bet primaire verzoek van appel
lanten in geen geval voor toewijzing vatbaar is; 

Overwegende , dat tusscben partijen in dA 
eerste plaats geschil bestaat o,7 er de vraag, 
of tot bet maken van den nooduitlaat en de 
grondduikers , als boofclwerken aangeduid , 
volgens de K eur, regelende bet onderboud en 
reinigen der boezemwateren van Delfland van 
26 ,T uli 1900 vergunning van dijkgraaf en 
hoogbeemraden vereischt wordt ; 

dat deze vraag, wat den nooduitlaat bet reft, 
bevestigend, docb ten aanzien van de grond
duikers ontkennend moet worden beant
woord; 

dat toch, wat den nooduitlaat aangaat, art. 7 k 
der voormelde K eur verbiedt , beboudens 
vergunning ingevolge art. 10, werktu igen of 
andere midclelen daar te stellen of te bebben , 
waardoor water op den boezem van Deljland 
kan worden gebraeht; . 

dat dit met den noocluitlaat zeker bet geval 
is, en het artikel geene uitzondering bevat 
voor bet op den boezem brengen van water, 
dat, al s het werk niet bestond , tocb op den 
boezem zoude komen ; 

dat dan ook het op den boezem brengen 
van water op eene bepaalde plaats en op andere 
wijze en andere tijdstippen clan waarop dit 
zonder bet bestaan van bet werk het geval 
zoude zijn, bet eiscben van vergunning voor 
zoodanig werk rechtvaardigt; 

dat daarentegen, wat dp grondduikers betreft, 
bet maken daarvan niet geacht kan worden 
bij de Keur te zijn verboden , bepaaldelijk 
niet in art. 7 f, houdende v.erbod, onder meer , 
van het daarstellen v11n werken in het boezem• 
water en van het verkleinen, vernauwen , ver
ondiepen of clempen van bet. water; 
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dat toch de in hot bestreden besluit sub A 
1°. omschreven ,grondduikers niet in hetboezem
water, . maar onder den bodem daarvan znllen 
worclen gelegd. en kennelijk. niet _zullen leiden 
tot verkleining, "ernauwing, verondieping of 
demping van het water; 

dat, waar voor de gronclduiker vergunning 
onnoodig blijkt, de daaromtrent in het> be
streden -besluit gestelcle voorwaardcn behooren 
te vervallen; , . 

Overwegencle, dat in ,de tweede -plaats, \!0Or 
zooveel den nooduitlaat betreft, ,te beslissen 
is, of het aangaat,. ,vergunning te vevleenen 
voor · de •hnlpwerken, , die moeten . worden. ge

maakt ten dienste van .het hoofdwerk, :waar
voor mede vergunning vereiscbt i ; 

dat cleze vraag 01itkenriend moet worden 
beantwoorcl ; 

dat tocb . lrnlpwerken, als .hier voon de uit
~•oering van het· boofdwerk •verei cht , met dit 
hoofdwerk ,in zoodanig, ,- nanw . venhand ,staan, 
dat eene voor die lrn,lpwerken te geven afzon
<lerlijke vergunni-ng, zonder· .. dat tevens voor 
het hoofdwerk eene ~ zoo noodig ,voomvaar
clelijke - vergunning is verleencl , ,zoodat om
.trent· tijcl. en. ,wijze, van " ui,tvoering van <lat 
boofdwerk onzekerbeid blijft be taan, met de 
eischen eener afdoencle b.ehartiging van water
schapsbelangen . n.i et is te .riJjmea; 

clat Gedeputeerde Staten cl it in zoove1,re 
hebben begrepen, dat zij , ~an de V¥J rgunniag 
voor de hulpworken voeyrwaarden bebbeo ver
bonden de uitvoeririg , van het hoofdwerk . be-
treffend.e; ,, i' . ' .. , ..... , . r 

dat .<lit echter, niet alleen in beginsel moeilijk 
te verdedigen •, is , maar ook geen voldoenden 
waarborg,. oplevert1<, omclat, bij niet-naleving 
dooi: -cl~n ,-concessionaris van , de aan de ver
gunning voor de hulpwerken verbonden ,voor
waarden .voo1· ,.de uitYoering van het hoofd
werk (welke voorwaarden, :door Gedeputeerde 
Staten terecht in het publiek belang nood
zakelijk zijn geooi·deeld) , b et wate1•schaps
bestum·, de bevoegdheid mist ten. aanzien Nan 
dat in ,de,ve.rgunning niet begrepen hoofdwerk 
in het algemeen be.lang zelf in be grijpen, ten 
einde ,.bij de uitvoering . der hoofdwetken de 
naleving van ,di-e v@orwaarden te verzekeren; 

dat . Aius ,ve rgunning voor de .. .hulpwerken 
,mnder ,gelijktijdige,,verg.unning >voor het hoofd
werk iu dezen, n:i.et bestaanbaa.r i11•1 . " 

dat .,le ,i in .d it ,opzicht blijkencLi onvolledig
heid det , aanvr.age om vergunning geen aan
leiding geeft tot weigering daarvan, vermits 
bet beschikkend gezag bevoegd is ·de ver
gunning ,,te1 .verleenen zonder die zelfde on
volledigh.eid : 

G-ezien de we.t van :!3 ) Lei 18f19 (Staatsblad 
n°. l:lll) en de Keur regelende het onderhoud 
en reinigen der boezemwateren in Deljla11d 
vastgestelcl 26 ,Juli 1900, afgekondigd 7 Mei 
190t; 

Heb.ben goedgevonclen en verstarrn : 
1°. het verzoek van appellanten, strekkende 

tot weigering al snog van de door de gemeentc 
'8 Gra-eenhage verzocl1te vergunning, te ,vijzen 
van de hand; 

2°. met bandhaving van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zt,idholland, 
voor zooveel en zooals daarbij ,vergunning is 
verleend tot het maken van bulpwerken, daar
aan deze bescbikking toe te voegep, ,dat aan 
de gem.eente 's G1·avenhage ook vergunning 
worclt verleend tot het doen uitvoeren en 
hebben van het hoofdwerk, bedoeld sub A 
2°. van dat bes.luit, te weten den nooduitlaat 
in de ll'est-Singelgracht, onder voorwaarde, dat 
deze nooduitlaat alleen bij buitengewoon zwaren 
regenval in werking m~g worden gesteld, en 
dat, wanneer hij werkt, ook het stoomgemaal 
aldaar en het hoofdstoomgemaal in werking 
moeten zijn om het rioolwater naar zee af te 
voeren; 

een en ander met bepaling, dat deze ver
gunningen worde11 verleend voor het tijdperk 
.van 3 jaren, ingaande met de dagteekening 
van clit besluit, met dien ver~tande, dat de 
werken, ,velke in dat tijdsverloop krachten deze 
vergunningen niet tot stand kwamen, daarna 
alleen dan zonder nieuwe vergunning mogen 
worden voltooid , zoo zij geregeld worden 
voortgezet. . , 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijvcrheid .is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en, tegelijk 
met het rapport val) voornoemclen Minister, 
in de Staatscowrant zal worclen geplaatst en 
vaarvan afschrift zal worden gezonden aan 

<len Raad van State, Afcleeling vooi: de ge
schi II n van bestuur. 

E;et 1~90, den llden Mei 1904. 
(,get. ) WIL.HELMIN A. 

De .Min. 1:an 1'l'ate,·staat, Handel en Nij1:erheid , 
, (,get. ) ])E MAREZ 0YENS . 

(Uitgeg. 28 Mei 1904.) 

11 .Mei 1904. B l:SLUlT, houdende wij,:ig
0

ing 
van bet algemeen reglement van politie 
voor 's Rijks 'n'farinelrnvens, vastgesteld 

· bij Konioklijk besluit van 11 ,Juni 1 96 
(Staatsblad n°. 93). . 105. 

. WrJ "WILHELMINA , };Nz. 

Op de voordracht van Onzen )Iini ster \'Un 
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Marine van den 9den Maart 1904, 'Burean D, 11 Mei 1904. Mr SIVE van "den Ministe r ,an 
n". 54; 

Gezien het K on inklijk besluit YUn 11 Jn11i 
1896 (Staatsblad n°. 93) ; 

Overwegende, dat de noodzakelijkhei ge
bleken is, om in het algemeen reglement van 
politie voor 's R\jks Marinelrn,0 en eene "be
paling op te nemen , om het plaatsen van fuiken 
of abder Yischtuig"-in die haYens door daartoe 
niet bevoegden te kunnen beletten; 

Ovenvegende voorts, dat bet laatste at-tikel 
van genoemd regleinent beboort te -worden 
ge,~ij>1igd, daar de in dnt nrtike) genoemde 
tfitzondering, ingevolge de wet van 22 Juli 
1899 (Staatsblad n°. 178) niet meer van kracbt is; 

Gelezen de wet van 22 .Juli 1899 (Staatsb/ad 
n°. 173); 

D en Raad rnn State gehoord (advies van 
den 26sten April 1904, n°. 18); '' 

Gel et op bet nader ra1 port 'Van Onzen I Mi' 
nister van Marine van den 5den )foi 1904, 
Bureau D, n". 51; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
Aan artikel 27 van het in hoofde dezes ge

noemd reglement wordt toegeYoegd: 
' ., IOe. Zonder vergunnirig van den baven

meester in eenig deel · eener ha,en fuiken of 
antler vischtuig ,iast te zetten of te i:loen zetten, 
of wel daaraan vaststaand te bebben" . 

.Artikel 47 sub' •f Ya'n dit reglement wordt 
gelezen als volgt: 

,,f. met geldboete van ten hoogste Yijf en 
twintig gulden, de overtrediugen van artikel 3, 
4de lid , 20, 22, 23, :25, 27 sub 4, 5, 6, 9 en 10, 
28 en 37". 

V an artikel 49 vervallen de navolgende 
woorden: 

., uitgezonderd de artikelen 12 en 14-18 
van het voorloopig plaat elijk reglemen t voor 
de marinehaven te Hellevoetsluis, laat telijk 
gewijzigd bij Koniriklijk beslnit van 24 Sep
tember 1886 (Staatsblad · n°. ' '168), betreffende 
de heffing van haven- en sluisgeld in die 
marinebaven,.,. 

Onze Minister van Marine is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staalvblad zal w01·den geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden ge7,onden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den llden :M:ei 1,904. 

(get. ) w·rLHE:YMi r .A. 

De 11finister van .Marine, .(.get. ) ELLIS. 

(Uitgeg. 27_ N:ei 1904.) 

Binnenlandsche · Zaken aan · de Commis
sarissen der Koningih in de provincien , 
betreffen{ie sollicitatie van militie- en 
landweerdienstplicbtigen naar ePne be
trekking bij de politie. 

Bij ,schrijven van 30 April j.l., Vllde af
deeling, n". 2, deelt de Minister van Staat, 
Minister van Oorlog, mij het volgende mede: 

,,Ten einde tegernoet te komen aan de be
zwaren, welke de . aanstelling van militie- en 
landweerplichtige personen in eene betrekkiag 
bij de gemeentelijke politie ondervindt. heh 
ik gemeend, de navolgende girnstige bepalingea 
te ·.moeten Taststellen. 

A . L a ~ d w, e e r d i e n s t. 

Dezerzijds zal worden bevorderd, dat de land
weerplichtige gemeentelijke politiebeambten 
te zijner tijd worden begrepen onder de cate
gorien -van dienstplichtigen, aan wie, inge
volge art. 15 der Landweerwet, vrijstelling 
kan worden verleend l'!ln herhalingsoefeningen, 
jaarlijkscb onderzoek en van opkomst in wer
kelijken , dienst ingeval van oorlog, oorlogsge
vaar of andere buitengewone orn tandigheden. 

B. :ililiti ,e cli e n s't. 
•. 

1°. Oproeping onder de wa.penen, kracbtens 
art. 185 der "Grondwet of krai,htens art. 110 
der Militiewet 190L 

Bij een~ oproeping kracbtens een dezer 
beide genoemde wetsartikelen zullen de mili
tieplichtige gemeentelijke politiebeambten met 
verlo£..a£wezig mi:>gen blijven van bun korps 
voor wolang ,als zij, ter beoordeeling van 
den burgemee ter, tijdens bedoelde bniten
gewone omstandighed~n in bunnen werkkring 
noodig zijn . 

2°. Oproeping onder de wapenen krachtens 
art. 111 der Militiewet 1901 (herbalingsoefe-
ningen). · , •·' , ,, 

Krachtens bet bepaalde in de laatste zin
snede van art. 111 der 'Mil,itiewet 1901 kunnen 
de duur en bet aantal der herhalingsoe£e· 
ningen word.en vermiuderd o. a. voor hen, 
,die kracbtens aft. 109 der wet onder de 
wapenen zijn gehouden @£ geroepen .-

Ten einde de miliciens, die in aanmerking 
wenschten te ··komen voor eene plaatsing bij 
de gemeentelijke poli.tie, in h et in de vorige 
zinsnede bedoelc!l. vocirrecht te doen deelen , 
zullen 7,jj die krnchtens art. 109 der ~'lilitie
wet 1901 onder de wapenen zijn gehouden of 
geroepen en,-die bovend.ien vrijwillig kracbtens 
art. ' 112 dier wet onder de wapenen zijn ge
wees t, minsten even Jang al I de duur der 
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door hen nog te volbrengen herhalingsoefen ing 
bedraagt, op hunne aanvra-ge, telkens wanneer 
z ij, tijdens hun ambtenaarschap bij de politie, 
voor herhalingsoefen ingen onder de wapenen 
worden geroepen, aan Hare Majesteit de Ko
ningin worden voorgedragen om van die 
oefen ingen te worden vrijgesteld. 

Bij eene zoodanige aanvrage om vrijstelling 
van herhalingsoefeningen behoort te worden 
oYergelegd een bewijs, afgegeven door den 
burgemeester, waaruit blijkt, dat adressant 
eene betrekking bij de politie bekleedt. 

!!:en militieplichtige, die in het bezit wenscht 
te komen van eene schriftelijke verklaring, 
inhoudende eene toezegging als aan het slot 
van de laat tvoorgaande zinsnede bedoeld, 
zal zich met een daartoe strekkend verzoek
schrift hebben te wenden tot den Iinister 
rnn Oorlog, die c. q. den duur van den wer
kelijken dien t bepaalt, welken hij nog krach
tens art. 112 der wet onder de wapenen zal 
moeten doorbrengen, alvorens hem bedoelde 
verklaring kan worden uitgereikt." 

Overeenkomstig den wensch van genoemden 
Minister heb ik de eer U H.E.G. te verzoeken, 
het vorenstaande ter kennis te brengen van 
de bnrgemeesters der gemeenten in Uwe 
provincie, met uitnoodiging om in voor
komende gevallen militieplichtige sollicitanten 
voor de politie zoo noodig ter zake in te 
lichten. 

De Ministe,· van Binnenland che Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretm·is-Gene,·aal, (.get.) DIJCKMEES'l'ER. 

14 J',fei 1904. BESLUI'l', bevelende de plaatsing 
in bet Staatsblad van de op 26 Maart 1904 
te Pa,·ijs tnsschen Necle,·land, Belgie en 
Frankrijk gesloten telegraafovereenkomst, 
strekkende tot verlenging van de conventie 
van 24 Maart 1897 (Staatsblad 1897, n°. 109). 
S. 106. 

WIJ WILHELMINA , r:Nz. 

Gezien de op 26 Maart 1904 te Pa.·ijs onder
teekende overeenkomst tot bemieuwde ver
Jenging der aldaar op 27 December 1890 tus
schen Nede,·land, Belgie en Frankrijk gesloten 
telegraafovereenkomst, voor de eer te maal 
vel'lengd alclaar op 24 )1aart 1897 (Staatsblad 
1897, n°. 109), van welke eerstgemelcle over
eenkomst een afdruk, met vertaling, aan dit 
besluit gehecht is; 

Op de voordracbt nm Onzen Mini&ter ,an 
Buitenland che Zaken rnn den 9den Mei 1904, 
n°. 4668, Directie .an het Protocol; 

1904. 

H ebben goedgevonden en , erstaan: 
de bekendmaking van meergemelde over

eenkomst, met vertaling, te bevelen, door de 
plaatsing van dit besluit in bet Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
,an Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
det· bepalingen in voorschreven overeenkomst 
vervat. 

Het Loo, den 14den Mei 1904, 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
(.get. ) R. MELVIL Y.A.N LYNDlsN. 

(Uifgeg. 27 Mei 1904.) 

VERT.A.LING. 

YERKLARING. 

De lfogeering Yan Hare :Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, de Regeering Yan 
Zijn e Majesteit den Koning der Belgen on de 
Regeering van de Franscbe Republiek, het 
telegraphisch verkeer tusscben Nederland en 
Frankrijk wenschende te bevorderen en ge
bruik makende , van de bevoegdheid, welke 
Haar i toegekend bij artikel 17 der Inter
nationale Telegraafovereenkomst, den 22sten 
Juli 1 75 te St. Peters burg onderteekend, zijn 
omtrent het volgende overeengekomen: 

Eenig artikel. 

De telegraafovereenkomst tusscben Neder
land, Belgie en Frankrijk, geteekend te Parij , 
den 27sten December 1890, wordt verlongd 
en blijft van kracht, zoolang niet een Yan de 
contracteerende Regeeringen, zes maauden van 
te voren, het voornemen h eeft te kennen ge
geven, om bare werking te doen opbouden. 

Ter oorkonde waarvan, de ondergeteekendon, 
te weten: Ridder DE STUERS, . Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister van Hare 
l\'Cajesteit de Koningin der N ederlanden hij 
den President van de Fransche Republi ek, 
de Heer LEGH.A.I'l', Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister van Zijne Majesteit 
den Koning der Belgen bij den President Yan 
de Fransche Republiek en de Heer TH. Dr:L· 
C.A.S E, Afgevaardigde, Minister van Buiten
Jandsche Zaken van de Franscbe Republiek, 
beboorlijk daartoe gemachtigd, deze verklaring 
h ebben onderteekend en van bun zegel 
voorzien. 

Gedaan te Parijs, in driernud, den 26sten 
:M:aart 1904. 

(L. 8.). (get. ) A. DB STUr:Rs. 
A. LEGH.A.IT. 
D BLC'.A.SSE. 

14 
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14 ;J;fei 1904. BESLUIT, bevelende de plaatsing 
in het Stac,tsblacl van de op 31 Maart 1904 
te Brussel tusschen Nederland, Belgi/J en 
Liixemburg gesloten telegraafovereenkomst, 
strekkende tot verlenging van de convent ie 
van 16 Maart 1897 (Staatsblad 1897 n". 108). 
S. 107. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de op 31 Maart 1904 te B,·iissel 
onderteekende, in afclruk, met vertaling, aan 
dit besluit gehechte overeenkomst tot her
nieuwe verlenging de ,· op 17 D ecember 1890 
te 's Gravenhage, den 19den dier maand te 
Luxemburg en den 20sten daaraanvolgende te 
Brussel onderteekende, tusschen NPclerland, 
Belgie· en Luxemburg gesloten telegraafover
eenkomst, voor de eerste maal verlengd te 
B,·ussel op 16 Maart 1897 (Staatsblad n". 108). 

Op de voordracht van Onzen Minister va; 
Buitenlandsche Zaken van den 9den Mei 1904, 
n°. 4668, Directie van het Protocol; 

Hebb_en goedgevonden en verstaan : 
de bekenclmaking van meergemelde over

eenkomst. met vertaling, te bevelen door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft , belast met de uitvoering 
der bepalingen in voorschreven overeenkomst 
vervat. 

Het Loo, den 14den Mei 1904. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) R. MELVIL VAN LYNm:N. 

(Uitgeg. 27 Mei 1904.) 

VP;RTALING. 

• D e Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, de Regeering van 
Zijne Majesteit den Koning der Belgen en de 
Regeering van Zijne Koninklijke Hoogheid 
den Groot-Hertog van Luxemburg, het tele
g raphisch verkeer tusschen N ederland en het 
Groot-H ertogdom Luxemburg wenschende te 
bevorderen en gebruik makende van de be
voegdheid, welke H aar is toegekend bij arti
kel 17 der Internationale T elegraafovereen
komst, den 22sten Juli 1875 te St. P etersbu rg 
onderteekend, zijn omtrent het volgende over
eengekomen : 

Eenig at·tikel. 

vVord t verlengd en hlijft van kracht, zonder 
wijziging, tot de eerste herziening van h et 
Internationale Dienstreglement, vastgesteld te 
L onden in 1903, de telegraafovereenkomst, 

geteekend te 's Gravenhage, den 17den Dfl
cember 1890, te Luxemburg, den 19den De
cember 1890 en te Brussel, den 20sten Decem
ber 1890, tusschen Nederland, Belg ie en het 
Groot-Hertogdom Luxemburg, ter zake van 
de wissel ing van telegraphische berichten , 
over Belgie, tusschen N ederland en het Groot
H ertogdom Luxemburg. 

Ter oorkonde waarvan, de ondergeteekenden, 
te weten : de Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister van Hare Majeste it de 
Koningin de1· Nederlanden, de Minister van 
Buitenlandsche Zaken van Z ijne Majesteit den 
K oning der Belgen en de Zaakgelastigde der 
Regeering van h et Groot-Hertogdom Luxem
burg, deze akte hebben opgemaakt en van 
hun zegel voorzien. 

Gedaan, in drievoud, te Brussel den 31sten 
Maart 1904. 

(L. S.) (get.) 0 . D. v. D. ST.A.AL v. PIERSHIL . 
DE FAV};RE.A.U. 
Graaf D' ANSEM]30URG. 

16 Mei 1904. BESLUIT, tot vernietig ing van 
het besluit van burgemeester en wet
houders van Zwolle,·kerspel van 22 Mei 1903, 
n° . VI, waarbij aan G . MARSMAN, aldaar, 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein is ve rleend. S. 108. 

WIJ WILHELMINA, ENZ., 

Op de voordracht van Onzen J\iinister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 April 1904, 
n°. 2867, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van burgemeestcr 
en wethouders van Zwollerkerspel van 22 Mei 
1903, n°. VI, waarbij aan GERRI'l'DIN.A. MARS· 
M.A.N, aldaar, vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het kle in is verleend; 

Overwegende, dat die vergunning is ver
leend op grond van artikel 2& van de wet van 
28 Juni 1881 (Staatsblacl n°. 97), gewijzigd bij 
de wet van 23 April 1884 (Staatsblad n°. 54), 
van 16 April 1885 (Staatsblacl n°. 78), van 
15 April 1886 (Staatsblacl n°. 64) en van 27 April 
1901 (Staatsblad n°. 85); 

dat G.ERRITDIN.A. MARSMAN niet op 1 Mei 
1881 in de local iteit, waarvoor de vergunning 
is verleend, sterken drank in het klein ver
kocht; 

dat op 1 Mei 1901 te haren nam e geene 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein in die localiteit was ver
leend en zij rnitsdien daarin op genoemden 
dag niet het bedrijf uitoefende; 

dat derhalve artikel 26 voornoemd in dit 
geval niet van toepassing is; 
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dat op 2:.l Mei 1903 in Zwullerkerspel bet 
aantal vergunningen voor den verkoop van 
sterken drank in bet klein bet vastgesteld 
maximum over cbreed; 

dat Gedeputeerde Staten van Ouerijssel bur
gemeester en wetbouders niet op grond van 
artikel 2, 3de lid, van voornoemde wet ge
macbtigd hebben tot bet verleenen van een 
vergunning boven het vastgestelde maximum. 

dat de vergunning mitsdien is verleend in 
strijd met de wet ; 

Gelet op de artikelen 26 en 3, 1°. rnn voor
melde wet en op artikel 153 van de Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Mei 1904, n°. 23) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandscbe Zaken van 11 Mei 
1904, n°. 3824, a£deeling Binnenlandscb Be
stuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovenverrneld besluit van burgemeester en 

wethouders van Zwollerkerspel van 22 Mei 1903, 
n°. VI, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit beslnit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

H et Loo, den 16den Mei 1904. 
(get.) WILHELMI A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) Km.'PEH. 

(Uugeg. 31 Mei 1904.) 

17 Mei 1904. BESLUIT, waarbij worclt gelast 
de plaatsing op cle lijst, bedoeld in art. 4 
§ 2 der wet van 16 April 1896 (Staats
blad n°. 72) van de inricbting Volkshuis 
te Schiedam. S. 109. 

• 
WIJ WILHEL:MlNA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
bet bestuur der vereeniging ,, Volkshuis te 
Schiedam", tegen de beslissing van den Di
recteur der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen te Rotterdarn d.d. 1 Augustus 1903, 
afd. Dir. Bel. n°. 2491, op zijn verzoek om 
herplaatsing van zijne inricbting, gevestigd 
in bet gebouw der vereeniging aan de Lange 
Haven n•. 131 te Schiedam op de lijst bedoeld 
in art. 4 § 2 de1· wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n•. 72), tot regeling van de per
soneele belasting ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestuur, geboord (advies van 
3 Februari 1904, n°. 283); 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Financien van den llden Mei 1904, n°. 17, 
afdeeling Directe Belastingen; 

Overwegende : 
dat de Directeur der directe belastingen, 

invoerrecbten en accijnzen te Rotterdam op 
13 :'liei 1903 besloten heeft de bornngenoernde 
inrichting van de 1 ijst a£ te voeren, u it over
wegi ng dat de ve reeniging ,mlen en vertrekkcn 
in bet gebouw bescbikbaar stelt voor ver
gader ingen, uitvoeringen enz. tegen betaling 
van f l tot f 6 buur en voor arbeidersver
eenigingen voor minderen prijs; dat het ge
bouw derbalve niet rneer uitsluitend wordt 
gebru ikt als inrichting tot algerneen nut, ter
wijl daarenboven, waar het gebouw gewins
balve wordt geexploiteerd, uit de statuten der 
vereeniging niet blijkt, welke bestemming aan 
de verkregen baten word t gegeven, dat daar
door niet bet bewijs wordt geleverd, dat geene 
winsten worden beoogd dan voor inrichtingen, 
als bij a1-t. 4 § 1 lette r d der wet van 16 April 
1896 (Staatsblad n°. 72) worden bedoeld , of 
voor armenzorg ; 

dat het bestuur van bet Volkshuis zicb 
hierop tot den Directeur gewend heeft met 
bet verzoek zijne ,,stichting" op de lijst te 
herplaatsen, daarbij aanvoerende, dat bet ve r
buren van vertrckken voor vergaderi ngen, 
uitvoeringen enz. een der middelen is tot be
reiking van bet doel der vereeniging en dus 
ten algemeenen nutte strekt, en dat nit de 
jaarrekening blijkt, dat geene andere uitgaven 
geschieden clan ten bate der inricbting en dat 
winstbejag ten behoeve van derden i uitge
sloten; 

dat de Directeur op 1 Augustus 1903 het 
verzoek heeft afgewezen uit overweging dat 
door de nader .verstrekte inlicbtingen wordt 
bevestigd, dat voorrneld gebouw aan derdcn 
wordt verbuurd en du niet uitsluitend als 
inricbting tot algemeen nut wordt gebezigd, 
terwijl evenmin het bewijs wordt gelevercl 
omtrent de bestemrn ing welke aan de door de 
exploitatie van het gebouw bebaalde winsten 
zal worden gegeven; dat de inrichting dus 
niet valt onder cle v rijstelling van artikel 4 
§ 1 letter d der wet, zoodat de bescb ikking 
van 13 Mei 1903 moet worden gebandbaafd; 

dat bet bestuur van bet Volkslmis van de 
besli ss ing van 1 Augustus 1903 bij Ons in be
roep is gekornen, daarbij aanvoerende dat in 
de statuten geen enkele bepaliug voorkomt 
waaraan bet bestuur het recbt zou kunnen 
ontleenen om eenige opbrengst van bet ge
bouw, dat de vereeniging voor haar doel be
hoeft, anders clan in de kas der vereeniging 

14* 
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te doen vloeien en anders te besteden dan 
voo,· bet doe! der vereeniging ; dat ook uit de 
jaarlijksebe rekeningen blijkt en ook uit de 
boeken kan worden aangetoond, dat al wat 
ter zake van bet gebouw ontvangen wordt in 
de kas der vereeniging vloeit en strekt tot 
betaling van de uitgaven , zoowel ter zake van 
bet gebouw, als uit anderen boofde te doen 
voor het doel der vereeniging ; dat van over
scbotten uit de exploita tie van bet gebouw 
geen prake kan zijn , ve rm its dit niet afzon
derlij k bebeerd wordt, en dat o, erschotten 
van de exploitatie der veJ·eeniging (welke er 
tot du verre nog niet geweest zijn) volgens de 
s tatn ten (art. 15) moeten strekken tot afloss ing 
van 4e rentelooze schuld der vereeniging en 
na aflossing van die schuld uit den aard der 
zaak tot uitbreiding van de werkzaambeid der 
vereenig ing moeten worden gebruikt , terwijl 
een overscbot bij eventueele liquidatie volgens 
de statuten (art. 17) niet aan de leden , docb 
aan een goed doel te baat moet komen ; dat 
het ve rburen der lokal en zeer zeker strekt 
tot het bereiken van bet doe! der , ereeniging ; 
dat bet tocb van algemeen nut is te noem en, 
dat werkli eden n iet genoopt zijn te vergaderen 
in lokalen waarin op consumptie van alcohol
houdende drunken worJt gerekend en aai1ge
drongen ; dat daarenboven bet ve rburen van 
lokalen in het Voll,slmis de bekendbeid van 
en den loop naar dit gebouw met zijne ve r
schillendc nuttige instellingen be, ordert, zoo
dat de lokalen ook in de nren waarin zij 
verhuurd zijn strekken om bet goede doe! 
der vereeniging te bevorderen ; dat in elk geval 
op de l ij st te plaatsen is dat gedeelte van bet 
perceel dat n immer anders dan voor de werk
zaamh eden en inricbtingen van de vereenig ing 
zelve wo,·dt gebruikt, te weten de leeszaal , de 
ontspanningszaal en de bibliotheek, om welke 
redenen appellant On s verzoekt b et gebouw 
waarin de vereeniging ., Volkshuis" te Schiedani 
is gevestigd , staande aan de Lange Haven 
n°. 131 alsnog, m et uitzondcring van de drie 
vertrekken door den concierge bewoond, te 
brengen op de lijst, bedoeld in art. 4 •§ 2 der 
wet op de personeele belasting, snbsidiair om 
het gedeelte van genoemd perceel, bestaande 
uit leeszaal , ontspanningszaal en bibliotbeek 
op die lijst te brengen ; 

Overwegende : 
dat bet hier, naar appellants kennelijke be

doeling , de vraag geldt, of er termen bes taan 
om de inrichting Volkshuis te Schiedani -
welke v roeger op de lijst , bedoeld in art. 4 § 2 
der wet tot regeling van de personeele bela ting 
voorkwam, maar door den Directeur daar-

van is afgenomen - weder op de lijst te 
plaatsen ; 

dat die ,Taag in bevestigenden zin m oet 
worden beantwoord, vermits uit de geschie
denis van art. 4 der wet ondubbelzinnig blijkt, 
dat de wetgever bij de vaststelling ,an ge
noemd artikel bedoeld heeft, inrichtingen als 
deze (zoogenaamde Toynbee-inrichtingen) den 
vrijdom te doen genieten waarvan in dat ar
tikel sprake is; ten ware - wat hier niet ge
bleken is bet geval te zijn - winst ,Yordt 
beoogd of gemaakt anders dan voor inrich
tingen als in a rt. 4 § 1 letter d worden bo
doeld, of voor armenzorg ; 

· dat toch de tijds tot nad ere aanduiding van 
de algemeen-nuttige strekking der inrichtingen 
waarop men bij art. 4 § 1 d, alinea 2 bepaal 
delijk bet oog had , zoowel van de zijde der 
R egeer ing al s van den kant der Tweecle 
K am er , gewezen wercl op instellingen wier 
onbaatzucbtig streven gericht was op de 
geestelijke en zedelijke verheffing van werk
lieden en andere personen uit de onbemiddelde 
volksklasse, tegenover wie het niet redelijk 
werd geacbt, anderer belangelooze werkzaam
heid te bunnen beboeve m et belasting te 
treffen ; 

dat nu wel is waar enkele gedeelten van 
het perceel, bij de vereeniging Volkshttis te 
Schiedani in gebruik aan anderen worden ver
huurd en d us niet dat geheele perceel nit
sluitend yoor hare inrichting wordt gebezigd , 
maar dat dit geen reden kan opleveren om 
die inricb ting niet op de lijst te plaatsen 
omdat uit de bedoelde plaatsing nog niet 
voortvloeit dat voor alle gedeelten van het 
perceel waarin de inrichting is gevestigd vrij
dom van bela t ing zal worden genoten ; 

dat tocb - is de inrichting eenmaal op de 
lij st geplaatst - de nadere beantwoording 
van de vraag, welke perceelsgedeelten uit
sluitend daa rvoor w6rden gebruikt, overge
laten is aan de ambtenaren of colleges die in 
bet algem een m et de jaarlijksche regeling en 
beoordeeling van de aanslagen belast zijn; 

Gezien de wet van 16 April 1896 (Staatsblad 
n°. 72) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Met ve rnietiging van de be treden beschik

king rnn den Directeur der directe belastingen , 
invoerrechten en accijnzen te Rott.e:rdani, te 
bepalen, dat de inri cbting Volkshuis te Schieclam 
zal worden geplaatst op de lijst bedoeld in 
art. 4 § 2 der wet tot regeling van de per
soneele bela ting . 

Ooze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet 
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Stacdsblad en tegelijk met zijn rapport in de 
Staatscourcmt zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Het L oo, den l 7den 1\'Iei 1904. 
(get.) WILHELl\'IIN A . 

De Minister van F'inancien , 
(get. ) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 7 Jimi 1904.) 

17 .l:Iei 1904. .BESL UIT, . hondende beslissing 
dat de verpl ichting, den secretaris eener 
gemeente bij art. 49 der wet van 22 Fri
maire jaar VII opgelegd, tot het houden 
van een repertoire, hem persoonlijk geldt 
in het belang van de uitvoering der 
wet op de registratie en ten behoeve van 
het heffen der registratierechten, zoodat 
de kosten vtln dit repertoire· door den eecre
taris moeten worden gedragen, als uitvloei
sel van eene verplichting hem door de 
wet opgelegd, en daarom niet ten laste 
cler gemeenterekening kunnen worclen 
gebracht. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Beschikkencle op het beroep, ingesteld door 
burgemeester en wethouclers van Breda, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Noorcl
brabant cl.cl. 3 F ebruari 1904, G, n°. 129, 2' afcl., 
2' bureau, waarbij burgemeester en wethou
clers niet zijn on tlast voor een bedrag van 
f 7.75, zijnde de zegelkosten van het repertoire 
van clen gemeen te-secretari s; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge· 
schillen van bestuur, gehoord, aclvies van den 
26 April 1904, n° . 60; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 :Mei 1904, n°. 3827, 
afd. B. B. ; 

Overwegende: clat Gedeputeercle Staten van 
Noorclbrabant bij hun bovenvermeld besluit 
hebben besloten burgemeester en wethouders 
van Breda niet te ontlasten ter zake van hun 
beheer over 1902, alvorens door hen een bedrag 
van f 7.75 in de gemeentekas zal zijn gestort; 
claarbij overwegencle, dat de zegelkosten ad 
f 7.75 van het repertoire hetwelk de secretaris 
ingevolge art. 49 cler wet van 22 Frimaire 
jaar VII verplicht is te houclen, aan de ge
meente onder Hoofdstuk II, art. 3 cler uitga
ven in rekening zijn gebracht; dat art. 32 der 
wet van 30 October 1843 (Staatsblad n•. 47) 
nochtans den secretaris aansprakelijk stelt voor 
de zegelrechten, waaraan het repertoire is onder
worpen; dat in overeenstemming met het 
arrest van den Hoogen Raad van 20 ,Tuni 1890 

en het in clit arrest uitgedrukt gevoelen van 
cle Algemeene Rekenkamer deze kosten niet 
ten laste der gemeente kunnen worden ge
bracbt; en dat clientengevolge de uitgaven met 
een bedrag van f 7.75 moeten worden ver
minclerd; 

dat burgemeester en wethouders van clit 
besluit van Gedeputeercle Staten bij Ons in 
beroep zijn gekomen, daarbij aanvoerende, dat, 
ofschoon art. 49 det· wet van 22 F rimaire 
an VII aan clen gemeente-secretaris de ver• 
plichting oplegt een repertoire te houden, en 
art. 32 der wet van 30 October 1843 (Staats
blacl n•. 47) voor cle zegelrechten en boeten 
aansprakelijk stelt al clegenen die cle aan zegel 
onderhevige registers houclen of voor hen door 
anderen doen houden, hieruit niet volgt, dat 
die zegelkosten , zonder eenig recbt van ver
haal op de gemeente, ten laste van den secre
taris zouden komen; dat toch die aansprakelijk
heid, in de wet op het recht van zegel ge
noemd , enkel is gesteld -in het belang van 
den fi scus, zonde l' clat bepaald is, clat de aan
sprakelijke personen die uitgarnn nit eigen 
middelen moeten bestrijden; en ve rzoekende, 
met vemietig ing van h et bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten, burgemeester en wethou
ders van Breda alsnog te ontlasten van voor
r,egcl beclrag van f 7.75, en der,e uitgaaf in de 
rekening der gemeente Bree/a over h et cl ienst
jaal' 1902 op te nemen ; 

Overwegende: dat hier de vraag moet wor
den beslist of de op de declaratie van den 
secretari s der gemeente Breda Yoorkomende 
post: ,,zegels voor repertoire en het doen 
zegelen f 7.75" , door hem terecht van de ge
meentekas is gevordercl; 

dat de secretaris eener gemeente, volgens 
art. 49 der wet van 22 ]himaire jaar VII ver
plicht is een repertoire te houclen, welke ver
plichting hem persoonlijk is opgelegd in het 
belang van cle uitvoer ing der wet op de regis
tratie, en ten behoeve van het h effen cler 
registraticrechten; terwijl de gemeente zelve 
daarmede hoegenaamd niets te maken heeft; 
en het houden van een repet·toire ook niet in 
het belang der gemeente geschieclt: 

dat hieruit volgt, dat de kosten van het · 
repertoire, evenzeer als de boeten door hem 
te beloopen voor elke vergissing en elk ver
zuim bij het aanhouden van het repertoire 
begaan, door den secretaris moeten worclen 
gedragen, als uitvloeisel van eene verplich ting 
hem door een wet opgelegd; 

dat clan ook art. :l05 der gemeentewet we! 
zegt, dat op cle begrooting der uitgaven eener 
gemeente moeten voorkomen o. a . : 
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c. bureaubohoeften, benoodigd voor bet go
meentobostuur; 

d. de kosten der stukkon, die ten behoeve 
der gemeente geschreven of gedrukt worden; 

_q. de kosteo .an h et aanleggen en bijbou
den de 1· registers van den burgerlijken stand; 

i. van de bevolkingsregisters ; 
k. van de kiezerslijsten ; doch in dat artikol 

met geen woord is gewezen op bet repertoire 
van den secretaris, en dat repertoire ook niet 
onder een Yan de daargenoemde rubrieken van 
uitgaven kan worden begrepen; 

dat Gedeputeerde Staten van Noorclbrabant 

dus terocht burgemeester en wetbouders der 
gemeente Breda bij de goedkeuring der reke
ning over het dienstjaar 1902 niet hebben ont
last ter zake .an hun behecr o,er 1902, alvo
rens door hen in de gemeentekas zal zijn ge
stort eon bed rag van/ 7.75 en het beroep dus 
niet kan worden toegewczen ; 

Gezien de gemeentewet ; 
R ebben goedgeYonden en verstaan: 

met handbaYing .an het bestreden bosluit 
,van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 
het daartegen ingesteld beroep ongegrond te 
verklaren. 

Onze :Minister van Binnenlansche Zaken i 
belast enz. (W. Y. B. A .) 

19 Mei 1904. BEsL UIT, houdende beslis ing 
0Yer de woonplaats van eene behoeftige 
krankzinnige. 

W IJ vVILHEL;)lINA, ,:Nz. 

Overwegende, dat JA COJ3A CLAES, weduwe 
A. VAN DER GRIS'l'EN, na twoornaal, eerst voor 
rekening van de gemeente Woensel , daarna 
voor rokening der gerneente Stratum, telkens 
gedurende ongeveer een jaar, met een tus chen
tijd van gelijken duur in het gesticht voor 
krankzinnigen ,,Voorburg" to Yucht verpleegd 
te zijn, in 1 96 als hersteld is ontslagen en 
huisvesting heeft gevondon in het Liefdege
sticht te Heeze, waa1· zij voor rekening van 
bloed venvanten verb lee£; 

dat zij in Augustus 1903 opn ieuw blijken 
van krankzinnigheid gaf, en op 1 September 
wedorom in h et gesticht .,Voorburg" is opge• 
nomen ; 

<lat over de betaling dor verpleegkosten ge
.-schil is ontstaan tusschen het gemeentebestuur 
van Stratum en dat Yan Heeze en Gedepu
teerde Staten van Noorclbrabant er niet in 
geslaagd zijn, het ge eh ii bij te leggen; 

dat burgemeester en ·wethouders van Stratum 
aanvoeren dat J. CLAES toen zij reeds in 1 96 
naar de gemeente Heeze vertrok, niet meer 

krankzinnig was, on, 1rnre zij niet opnieuw 
krankzinnig geworden, z ij stell ig tot haren 
dood in het L iefdegesticht te Heeze zou ge
blernn zijn ; 

dat burgemeester en wethouders van H eeze 
daarentegen beweren, dat genoemde vrouw 
geheel onafhankelijk van haren wil in het 
Liefdegestich t te Heeze is opgenomen en dat 
ook de billijkheid medebrengt clat Stratum, 
waar zij en hare familie te huis behooren, de 
verpleegkosten betalen ; 

0. , dat bier alleen de vraag is te beant
woorden, in welke gemeente cleze armlastige 
woonplaats had, toen het in Augustus 1903 
noodzakelijk bleek, liaar in een krankzinnigen
gestich t te doen opnemen; 

clat zij toen reeds ged urende zeven jaar in 
het Liefdegesticht te H eeze huis,esting had 
genoten, nadat zij als geheel- her teld h et ge
sticht ,,Voorburg" verlaten had ; 

dat zij , volgens de verkfaring door haren 
zoon J . YAN DEU GRIN'.l'EN voor den kanton
rechter te E indhoven afgelegd , bij hare komst 
te Heeze goed bij haar ve rstand was, en er 
geen genoegzame reden bestaat om aan te 
nemen, dat zij zonder haren wil en in het 
Liefdegesticht zou zijn opgenomen en daar 
zeyen jaar zou hebben verblijf gehonden: 

dat zij op g rond van het bovenstaande ge
acht moet worden den wil gehad te h ebben 
haar hoofdverblijf naar Heeze o,0 er te_ brengen, 
en deze gemeente mitsd ien hare woonplaats 
geworden i ; 

Gezien de wet tot regeling ,an het arm
bestuur ; 

Hebben goedgevonden en ,erstaan: 
de gemeente H eeze aan te wijzen als de 

woonplaats van de behoefti ge krankzinnige 
J.A.COBA L.A.ES , weduwe A. VAN DER GRIX
'l'EN, voor de toepassing van a rt. 26 der wet 
tot regeling van het armbestuur. 

(Gem.stem.) 

20 Mei 1904. MISSIVE van den Minister .an 
Binnenlanclsche Zaken , aan de Colleges 
van Gedeputeerde Staten der provincien, 
betreffende de uitvoering van art. 149, 
veertiende lid der gemeentewet. 

Uit een aan mijn oordeel onderworpen vraag 
betreffende de uitvoering van art. 149 , veer
tiende lid, der gemeentewet, is m ij gebleken, 
dat er bij sommige gerneentebesturen eene 
onjuiste opvatting bestaat omtrent hetgeen bij 
bedoelde bepaling ten aanzien van den Zonclag 
en de algemeen erkende Christelijke feest
dagen is voorgeschreven. 

N iet olke Yerrichting ,an den burgerlijken 
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stand kau op gemelde dagcn geheel stilstaan. 
Zoo moet gelegeubeid blijven tot het soms 
doen \"Un geboo,teaangiften, nn art. 29 nm 
het Burgerlijk W etboek daarvoor cen termijn 
van slechts drie dagen stelt en die dagen bij 
de berekening van dien termijn medetellen. 

Ook kao bet met het oog op de voorschriften 
dcr begrafeniswet een enkel maal in buiten· 
gewone omstai1d igheid noodig zijn op die dagen 
eene aangifte van overlijden te docn. 

Artikel 107 van het Bnrgerlijk Wetboek 
wijst bovencli n den Zonclag aan voor het doen 
der huwelijk afkondigingen. 

Tot dusver werd gelegenheid voor de boven
bedoelde verrichtingen, voor zoover de ambte
naar van den burgerlijken stand daarbij recbt
treeks met het publiek in aanraking kwam, 

naar gelang van plaatselijke omstandigbeden 
gegeYen , hetzij door bet bureau op een bepaald 
uur voor het publiek open te stellon, hetzij 
cloorclat de Am btenaar van den bu rgerlijken 
stand zich al clan niet op een bepaalcl uur 
bcschikbaar stelcle om in spoedeischencle ge
vallen het publiek te woord te sta:m. 

De jong te wijziging van art. 149 der ge
meentewet brengt ten deze opzichte in den 
burgerlijken tand, wat het wezen der zaak 
betreft, geene verandering. 

Waar in het veertiende lid aao den ge
meenteraad worclt opgedragen de vaste bureau
uren te bepalen , wordt hem daarbij nitclrukkelijk 
de verplichting opgelegd om voor den Zondag 
en de algemeen erkende Christelijke feestclagen 
een afzonderl,jjke regeling te treffen, ten einde 
de werkzaamheclen van de Ambtenaren van 
den burgedijken stand op die dagen zooveel 
een igszins mogelijk te beperken. 

De bierboven nderstreepte uitdrukking is 
met opzet zoo ruim mogelijk genomen. Zij 
omvat n iet a Ileen de bepaling van den tijd 
maar ook die van de werkzaamheclen en laat 
ook vrij om de opeostelling van bet bureau 
geheel afbankel ijk te stellen van een bepaald 
daartoo geclaan verzoekvaneen bolanghobbencle. 

De becloeling cler wet is clan ook blijkbaar 
geen andere clan clat nu geldende wetten niet 
toelaten het bureau van den burgerlijkeu stnnd 
op die clagen onvoorwaardelijk te sluiten , de 
openstelling op zoodanige wijze zal gescbieden, 
clat de Ambtenaren van den burgerlijken stand, 
zoo min een igszin mogelijk, in de vrije be
schikking over gemelde clagen worden be
lemmerd. 

Wegens de uiteenloopende plaatselijke be
hoeften kan geene algemeene wettelijke rege
ling worden gemaakt en werd du aan de 
plaatselijke besturen overgelaten aan de be-

doeling cler wet, om de Zondagen en algemeen 
erkenclo Cbristelijko foestclagen zooveel een igs
zius mogelijk to ont:den, op de meest cloel
treffencle wijze uitwerking te geven. 

lk heb de eer Uw College te Yerzoeken 
namen mij bet bovenstaande oncler de aan
dacht van de gemecntebestmen in w gewest 
te brongen. 

De Minister van Binnenlanclsche Zcd,en, 
Voor den Minister, 

De eci·eta,·is-Gene.-aal, (get.) DrJCKME:ESn:R. 

21 Mei 1904. BR LUIT , boudendo wijziging 
van bet Koninklijk besluit van 31 De
CP.mber 1896 (Staatsblacl n•. 266) tot io
stelling van raden van beroop voor de 
uitspraak op bezwaarschriften betrekkelijk 
de personeele bela ting en aanwijzing van 
hunne standplaat en . . 110. 

WIJ WILHEL UNA, 1rnz . 

Overwegende dat herzien ing vnn het K o
ninklijk besluit van 31 December 1896 (Staats
blact n•. 266), zooals clit luiclt na de wijziging 
bij On besluit van 22 Augustus 1899 ( taafs· 
blact n°. 202) noodig is wegens opheffing en 
instelling van inspectien cler directe belastingen; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
l<'inancien van 9 April 1904, n°. 25 (afcl eling 
Dirncte Belastingcn); 

Gelet op art. 68 cler wet van 16 April 1896 
(Staatsblacl n°. 72) tot regeling van de perso
neele belasting; 

Herzien voormeld Koninkli; k be luit van 
31 December 1896 ( faatsblacl n°. 266) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 April 1904, n°. 13); 

Gelet op het nuder rapport van Onzen voor
noemclen Minister van 17 Mei 1904, n•. 54 
(afdeeling Directe Belastingen); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. In bet een ig artikel van bet Ko

ninklijk besluit van 31 December 1896 ( 'taats
blarl n°. 266) worclen de volgende wijzigingen 
gebracht: 

Onderdeel 3 worclt gelezen: 
,.het gedeelte der provincie Gelder land, be

hoorencle tot de inspectien cler clirecte belas
tingen te A,·nhe,n, Lobith en Doetinchem, stand
plaats Arnhe,n;" 

Onclerdeel 10 worclt gelezen: 
,.het gedeelte der provincie Noonlholland 

behoorencle tot de inspectieo cler cl irecte be
lastingen te Amste,·cla,n, lste, 2cle, 3de, 4de , 
6cle, 6cle, 7de, to kantoor , staoclplaats Am· 
sterda1n ;'' 

2 . Dit besluit treedt in werking op den 
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tweeden <lag na <lien der dagteekening, waarop 
bet in bet Staatsblad en in de Staafscoiwanf 
is geplaatst. 

Ooze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit be luit, betwelk gelijktijdig 
in bet Staatsblad en in de Staatscowrant zal 
worden geplaatst en waarvun afscb rift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 21sten Mei 1904. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Ministe1· van Financiiin, 
(get.) lliR'l'E V.A.N TECKLENBURG. 

(Ui fgeg. 1 Juni 1904.) 

24 Mei 1904. BESL UI'l', tot nadere wijziging 
va.n bet Reglement voor de Koninklijke 
Militaire Academie. S. 111. 

WIJ WILHELMI A' ENZ, 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Stuat, Minister van Oorlog , en van Orn<Sen 
Minister van Kolonien van 16 April 1904, 
Ilde Afd., n°. 166 en van 21 April 1904, 
L• C, n°. 43; 

Den Raad van State geboord (advies van 
10 Mei 1904, n°. 25) ; 

Gezien bet nader rapport van voornoemde 
Ministers van 18 Mei 1904, Ilde Afd., n°. 85, 
eu van 19 Mei 1904, L• C, n°. 11; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. l. Het Reglement voor de K oninklijke 

Mili ta ire Academie, vastgesteld bij bet Konink
lijk besluit van 6 April 1895 (Staatsblad n°. 40) 
en laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk be• 
sluit van 21 October 1902 (Staatsblad n°. 189} 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

1 •. H et slot van het gestelde onder a van 
attikel 10 wordt gelezen, ,,wonen, indien zulks 
,,door den Minister van Oorlog noodig wordt 
,,geacht, gedurende een door dien Minister 
,,va t te stellen tijd , belangrijke practiscbe 
,,oefeningen bij van door dien Mini ster aan 
,,te wijzen wapens". 

2°. In bet gestelde in artikel 19, onder 2°., 
wordt acbter bet woord: ,,aardrijkskunde" 
ingelascht : ,,(bebalve die van Nederlanclsch· 
,,Inclili) ,". 

3°. In het laatste lid van artikel 19 wordt 
acbter het_woord: ,,taal" ingelascht: ,, , de Mili
taire Aardrijkskunde van Ne.derlandsch-Indiii" . 

4°. Artikel 29 word t vervangen door: 
,,De gouverneur roept den raad van bijstand, 

,,bedoeld bij art. 46 der wet, bijeen tot bet 
,,nemen eener beslis ing omtrent den overgang 
,,der cadetten naar een hooger studiejaar, als
,,mede tut het nitbrengen van advies nopens 

,,de toe1 assing van een der maatregelen ver
,,meld bij artt. 32, 41, 48, tweede lid, 51 
,,en 52. 

,,Bedoeld advies en de uitslag van de daar
,,mede verband houdende stemming worden 
,,door den g uverneur, bij of in de desbe
,,treffende voordracht aan den Minister van 
,,Oorlog, medegedeeld." 

5°. H et gestelde in artikel 45 onder b wordt 
gelezen: 

,,tot het vrijwillig houden van licbaams
,,oefeningen en van schietoefeningen, voor 
,,zoover deze laatste met bet oog op de veilig
,,heid van de terreinen der Koninklijke Mili· 
.,taire Academie en van de omgeving, kunnen 
,,worden toegelaten". 

6°. In het laatste lid van artikel 58 worden 
de woorden: ,,Jui tenant der cavalerie" , ver
vangen door: ,,der luitenants belast met het 
,,geven van onderwijs in bet paardrijden". 

7°. In den aanhef van artikel 68 wordt in 
plaats van : ,,a tot en met q", gelezen: ,,a tot 
en met p". 

8°. Aan het slot van het gestelde onder 2°. 
van artikel 92 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

,,Indien de studielijsten van den cadet, geen 
.,beoordeelingscijfer in een ig vak bevatten, 
,,wordt in dat vak als gemicldeld cijfer als 
,,bovenbedoelcl genomen het cijfer bij bet 
,,examen verkregen". 

9°. In de tabel, behoorende bij voornoemd 
.Reglement, wordt onder B in de derde kolom 
acbter: ,,Ovetige Officieren", de sterkte ge-
bracht van ,,6" op ,,7". · 

10°. In de onder 9°. becloelcle tabel wordt 
het gestelde onder D in de tweede en derde 
kolom achter: ,,Militaire Onderwijzers beneclen 
den rang van officier: 

,,Sergeant (5) . 
,,Sergeant (5) . 

vervangen door: 
I 2~· 

,,Sergeant of wacbtmeester (5) . I 2 
,,Sergeant of wachtmeester (5). : 2". 
11°. oot (5) van de Bijzonclere bepalingen 

van de onder 9°. bedoelcle tabel wordt ver· 
vangen door: ,,(5) Een kan den graad van 
,,sergeant-majoor of opperwachtmeester be· 
kleeden. · 

,,De onderwijzers kunnen zoo noodig ook 
,,voor anclere diensten worden bestemd". 

12°. In bet gestelde oncler D van de onder 9°. 
bedoelde tabel vervallen achter: ,,Aclministra
,,teur der compagnie oppassers" in de tweede 
,,kolom de woorden: ,,der infanterie". 

13°. In het gestelde onder D van de on<ler 9°. 
bedoelde tabel in de eerste en derde kolom, 
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wordt in plaats van: ,,Fou rier der infanterie l" , 
gelezen: ,,F ouriers 3". 

14°. In b et gestelde onder D van de onder 9 
bedoelde tabel wordt in de tweede kolom 
respeetievel ijk aebter: 

,,Onderofficier in het pbysisch kabinet en 
het scheikundig laboratorium 

,,Onderoffici er in de bibliotheek . 
,,Onderofficier in de lithograph ie 

eene noot ,,(8)" ingelascbt. 
15°. In bet gestelde onder D van de onder !l0 • 

bedoelde tabel, wordt de aanhef van h et ge
stelde in de tweede kolom acbter: 

,,Voor het practiscb onderricht der cadetten 
,,en voor het verrichten van hu ishoudelijke, 
,, inwendige en andere diensten" gelezen: 

,,Sergeanten der in£anterie of van het regi
,,ment genietroepen, wachtm. der cavalerie (5), 
,,serg. of wacbtm. der artillerie." 

Voorts wordt de sterkte dezer onderofficieren 
teruggebracht van 17 op 16 op grond van de 
wijziging, bed eld onder 12°. 

16". In de derde kolom van bet onder 15°. 
bedoelde punt, wordt bet cijfer : ,,2", aan
gevende de sterkte aan: ,,Korporaals ,,der 
ca,-alerie", gebracbt op: ,,5" . 

17°. In bet gestelde onder D van de onder 9°. 
bedoelde tabel in de tweede kolom achter: 
,,Timmerman" , wordt de noot: ,,(8)" vervangen 
door: ,,(9)". 

18°. In D van de onder 9°. bedoelde tabel 
wordt in de eerste, tweede en derde kolom 
bet gestelde: 

,,Kok onderofficieren. 
manschappen 

vervangen door: 

Idem. 
Idem. 

1 
l " 

I 
Idem. I 

,,Kok manschappen . . . (lO) l". 

19°._In het gestelde onder D van de onder 9°. 
bedoelde tabel worden in de tweede kolom 
acbter : ,,Machinist-stoker" en : ,,Oppasser in 
de litbograpbie", respectievelijk toegevoegd 
de noten; ,, (8) (10)" en ,,(8)". 

20'. In het ge telde onder D van de ondet· 9°. 
bedoelde tabel in de eerste, tweede en derde 
kolom, op: 

,,Oppasser in de litbograpbie. I Idem. I l " 

te doen volgen : 

,,Schilder . . . . . . . . . . I c~fec~o) / 1" . 

21°. In het gestelde oncler D van de onder 9°. 
bedoelde tabel, acbter: ,,Oppassers", in de 
tweede kolom na: ,,burgerwerklieden", wordt 
noot: ,,(9)" vervangen door: ,,(11)". 

22". In bet gestelde onder D van cle onder 9°. 
bedoelcle tabel , wordt in de clerde kolom bet 

' 

cijfer: ,,95", aangevende cle sterkte aan op
passers vervangen door eene noot: ,,(12)" . 

23°. In cle onder 11°. bedoelcle Bijzondere 
bepalingen worclen de noten: ,,(8)" en ,,(9)", 
vervangen door: 

,,(8) Kunnen ook burgerwerklieden zijn. 
,,(9) l s - ook wat bet pensioen betreft -

,,gelijk gesteld aan den graacl van ko rporaal 
,,of sergeant. 

,,(10) Kan ook korporaal zijn. 
,,(11) Bij gebrek aan vrijwill ig clienende 

,,militairen kunnen burgerwerklieden worclen 
,,aangenomen tot bet verrichten van cliensten, 
,,welke door oppassers worden vervuld. 

,,(12) N aar behoefte, door clen Minister van 
Oorlog te bepalen." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van bet Staats
bla<l en van de Staatscourant, waarin bet ge
plaatst is. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolon ien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in b et Staatsbla<l en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State zal worden mede
gedeeld. 

Het Loo, den 24sten Mei 1904. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Ministet· van Oorlog, 
(get.) J. W . BERGANSIUS. 

De ,1finister van Kolonien, (get.) IDENBURG. 

(Uitgeg. 8 Jimi 1904.) 

:.!4 Mei 1904. BESL I'l', van den Minister van 
Staat, .M:inister van Oorlog, betreffende 
de aanteekening in de zakboekjes van cle 
verlofganget·s der militie, ingelijfd kracb
tens art. 99 tweede zinsnede der J\Iilitie
wet 1901, of clie in het genot zijn geweest 
van uitstel van eerste-oefening of van 
verblijf onder de wapenen . 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
W enscbende te bevorderen, dat de verlof

gangers cler militie, die zijn ingelijfcl krachtens 
de tweede zinsnede van art. 99 der Militiewet 
1901 of die in het genot zijn geweest van uit
stel van eerste-oefening of van verblijf oncler 
de wapenen, steeds bekend zijn zoowel met de 
licbting, waarmede zij gelijktijdig, hetzij krach
tens art. 110, hetzij krachtens art. 111 van 
evenvermelde wet, onder de wapenen moeten 
komen, als met de licbting, waarmede zij ge
lijktijdig uit de militie zullen worden ontslagen 
clan we! naar de landweer zullen overgaan; 

Heeft goedgevonden, onder intrekking van 
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de dezerzijdsche aanschrijYing rnn 15 Septem
ber 1903, YIIde Afd., n°. 10 te bepalen: 

In de zakboekjes van ,orenbedoelde mili
ciens wordt, bij het vertrek voor de eerste 
maal met groot verlof, onder hetgeen in den 
verlofpas is vermeld, eene aanteekening gesteld 
van den volgenden inhoud: 

I. Zoo zij k.-achtens de tweede zinsnede i·an art. 99 
de,· Militiewet 1901 zijn ingelijfcl en behooren: 

a. tot de onbereden koi1Jsen: 

,,Yorenbedoelde milicien behoort, voor zoo
veel betreft de toepassing .an de artt. 107 tot 
en met ll0 der Militiewet 1901, tot de lichting 
van . . (jaar van inlij
ving), en, voor zooveel betreft de toepassing 
van art. lll en van art. 134, resp. art. 135, 
dier wet, tot de lichting van 

(jaar der lichting)" . 

b. tot de /Jereden korpsen: 

,,Yorenbedoelde milicien behoort, voor zoo
veel betreft de toepassing van de artt. 107 tot 
en met 111 der Militiewet 1901, tot de lichting 
van . . (jaar van inlijving), 
en, voor r.ooveel betreft de toepassing van art. 
134, resp. 135, dier wet tot de l ichting van 

. (jaar der lichting)". 

II. Zoo zij in het genot zijn geweest van uitstel 
van eerste-oefening of van verblijf onder 

de wapenen : 

,,Yorenbedoelde milicien behoort, voor zoo
veel betreft de toepa sing van de artt. 107 tot 
en met 111 en van art. 134, resp. art. 135, der 
Militiewet 1901, tot de lichting van 

(jaar waarin hunne eerste
oefening of hun werkelijke dienst is aange
vangen)". 

(get.) J. W. B};RQANSIUS. 

26 Mei 1904. BESLUI'l', tot vernietiging van 
bet besluit van burgemeester en ,,ethou
ders van Kats van 29 April 1903, waarbij 
aan J. C. BLOK vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein 
is verleend. S. ll2. 

WIJ v\TILHELMIN.A , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 April 1904, 
n°. 3448, Afd. B.B. , tot ,ernietiging van het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Kats van 29 April 1903, waarbij aan J. C. BLOK 
aldaar vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein is verleend; 

Ornrwegende, dat in de gemeente Kats, die 
op 31 December 1902, 585 inwoners telde, op 
29 April 1903 drie , ergunningen als bovenbe
doeld bestonden ; 

dat dus het maximum der aldaar te ver
leenen vergunningen op laatstgenoemden dag 
was oversch red en ; 

dat de verleende vergunning niet behoort 
tot die, welke niet geweigerd mogen worden 
ingevolge art. 26 van de wet van 28 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 97), gewijzigd bij de wet van 
23 April 1884 (Staatsblad n°. 54), van 16 April 
1885 (Staatsblad n°. 78), van 15 April 1886 
(Staatsblacl n°. 64) en Yan 27 April 1901 (Staats
blad n°. 85) ; 

dat Gedeputeerde taten van Zeeland bur
gemeester en wethouders van Kats niet op 
grond van art. 2, 3de lid, van die wet ge
machtigd hebben tot het verleenen van eene 
vergunning bo,en het maximum; 

dat de vergunning mitsdien is verleend in 
strijd met de wet; 

Gelet op art. 3, 1°. van voomoemde wet en 
op art. 153 van de Gemeentewet; 

Den Raad van tate gehoord (ad vies ,an 
10 :Mei 1904, n°. 123); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 21 :Mei 
1904, n°. 4178, afd. B.B.; 

Hebben goedgevonden en ver taan : 
bovenvermeld besluit van burgemeester en 

wethouder van Kats van 29 April 1903 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze :Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering , an dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het Loo, den 26sten Mei 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Ministe-r van Binnenlanclsche Zaken , 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 10 Jwii 1904.) 

30 Mei 1904. BESLUIT, houdende nststelling 
van nieuwe reglementen op het genees
kundig onderzoek omtrent de geschiktheid 
voor den krijgsdienst: 

A. van hen, die tot nijwilligen dienst 
bij zee- of landmacht of bij de Konink· 
lijke Nederlandsche Marine-Reser,e wen
schen te worden toegelaten, en van hen, 
die daarbij vrijwillig dienen; en 

B . van militieplichtigen en van hen, 
die bij de militie zijn ingel ijfd of die 
krachtens wettelijke verplichtingen tot de 
landweer behooren, alsmede ,an hen, die 

I 
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tot v rijwilligen dienst bij bet Rese ,·Ye
personeel der landmacht, al of niet m et 
beste1TIJ11ing voor den dienst bij de land
weer, wenschen te worden toegelaten en 
van hen, die bij het Reserve-personeel de ,· 
landmacht dienen . S . 113. 

WrJ 1\TILHELMINA. l:Nz. 
Op de gem eenschappelijke voordracht van 

Onzen Ministe r van Oorlog, ad interim :;\'[i

nister van Marine en van Onze Ministers van 
Oorlog en van Binnenlandsche Zaken van 
14 F ebruari 1903, Bureau S/B, n°. 46, van 
20 Maart 1903, IIIde .Aideeling n°. 177, en 
van 5 Mei 1903, n°. 924 M , Afdeeling 111ilitie 
en Sch u tterijen ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 2 No
vember 1883 (Stctafsblad n°. 151), houdencle 
vaststelling nu nieuwe reglem enten op het 
geneeskunclig oncl erzoek omtrent cle geschikt
heid voor den dienst bij de zee- en landmacht, 
zooals dit besluit is gewijzigd bij K oninklijk 
besluit van 4 Januari 1897 (Staatsblad n°. 41) 
en bij Onze beslui ten van 26 September 1898 
(Staatsblacl n°. 214) en van 20 J uni 1900 
(Staatsblad n°. 109) ; 

Gezien voorts het K oninklijk besluit van 
30 D Pcember 1883 (Staatsblacl n•. 256), betref
fende cle toepass ing van cl e reglementen om
trent het geneeskundig onclerzoek ~1opens cl e 
geschiktbeicl voor den clienst bij cle zee- en 
lanclmacht, op nijwilligcrs voor cl en kolonialen 
militairen dienst, zooals clit besluit is ge
wij:1.igd bij de K oninklijke besluiten van 
20 Juli 1891 (S taatsblad n°. 150) en van 
29 J uni 1 94 (Staatsblad n°. 88) ; 

Gelet op het K oninklijk besluit van 3 A u
g ustus 1 94, n°. 16, houclende vaststelling van 
een reglement op het geneeskunclig onclerzoek 
van het personeel cl er K oniuklijke N eder
landsche Marine-Reserve en op het K oninklijk 
be luit van 31 Maart 1894 (Staatsblad n°. 5:l), 
b et reffencle het geneeskundig onclerzoek om
trent de geschiktheicl voor den krijgsclienst 
van vrijwilligers voor het Reservekader , zoo
al s laatstgem eld beslui t is gewijzigcl bij Ons be
sluit van 19 D ecember 1898 (Staatsblad n°. 26 ) ; 

Gelet voorts op de eerste zinsnecle van ar
tikel 11 der 1\filitiewet 1901 (Staatsblad n°. 212 
rnn 1901 ; n°. 293 van 1903) ; 

Overwegeude, clat het wenschclijk is, ten 
aanzien van het geneeskunclig onderzoek 
omtrent de geschikth eicl voor clen krijgsdienst 
-bij zee- en lanclmacht, bij de Koninklijke 
N ederlandscbe Marine-Reserve en bij het 
R eserve-personeel der lanclmacbt, alsmede van 
militieplichtigen en van hen, die bij cle militie 
zijn ingelijfd , i:ieuwe regelen te stellen, en 

tevens te regelen het geneeskundig onderzoek 
omtren t cl e gescbiktheid Yoor clen krijgsd ienst 
bij de Jaudweer, doch de toepassing van cle 
tbans voor het geneeskuuclig onderzoek Yan 
v rijwilligers Y0Or deu kolonialen militairen 
dienst geldende regelen voorloopig te hand
haven en evenzeer te handhaven het bij Ko
ninklijk besluit van 2 N ovember 1883 (Staats
blact n°. 151) onclc r Jotter C rn tgest clcl regle
m ent op het geneeskunclig onclerzoek omtrent 
de geschiktbeid voor den d ienst der Schut
terijen ; 

Den Raacl van State gehoord (advies van 
14 Juli 1903, n°. 52) ; 

Gelet op het nacler gemeenschappelijk rap
port van Onzen Minister van Marine, van 
Onzen Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
en van Onzen 1\Iinister van Binnenlanclsche 
Zaken van 27 A p ril 1904, Bureau S/B, n°. 50, 
van 7 Mei 1904, IIIde Afcleeling n°. 7, en 
van 14 Mei 1904, n°. 948 :III, afdeeling Militie 
en Schutterij en; 

H ebben goedgevonclen en Yerstaan te bepalen : 
Art. 1. Ten aanzien van het geneeskundig 

ondei:zoek omtrent cle geschiktheicl voor cl en 
krijg dienst van hen , die tot v rijwilligen dienst 
bij zee- of lau clmach t wenschen te "·orden 
t oegelaten en van hen, die claarbij vrijwillig 
clienen , en ten aanzien van hot geneeskundig 
onclerzoek omtrent de geschiktheicl voor den 
krijgsdienst van m ilitieplicbtigen en van hen, 
die bij cl e milit ie zijn ingelijfcl , worclen de 
reglementen, bij het hiervoren genoemde ge
wijz igde Koninklijk besluit van 2 Novem
ber 1883 (Staatsblad n°. 151), onder de letters 
A. en B. vastgestelcl, buiten werking gesteld, 
en vervangen onderscheidenlijk door de bij 
Ons tegenwoorclig besluit gevoegcle regle
m enteu , als : 

A . Reglement op h et geneeskunclig onder • 
zoek omtrent de geschiktheid voor clen krijgs
dienst van hen , cli e tot vrijwilligen dienst bij 
zee- of lanclmacht of bij de K oninklijke Necler
landsche Marine-Reserve wenschen te worclen 
toegelaten en van hen , die daarbij vrijwillig 
dienen ; 

B. Reglement op het geneeskunclig oncle1·
zoek omtrent de geschikth eid voor clen krijgs
dienst van mili t ieplicbtigen en van hen, die 
bij de militie zijn ingelijfd, of die krachtens 
wettelijke verplichtingen tot de landweer he
hooren, alsm ecle van h en , die tot nijwilligen 
dienst bij het Reserve-personeel derlandmacht, 
al of niet m et bestemming voor den dienst 
bij de landweer , weuschen te worclen toege
laten, en van hen, clie bij het Reserve-perso
neel der laudmacht clienen. 
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2 . Het hiervoren vermelde Koninklij k be
slui t van 3 Augustus 1894, n•. 16, wordt in
getrokken . 

Het militair geneeskundig onderzoek van 
hen, d ie bij de Koninklijke Nederlandscbe 
Marine-Reserve wenschen te worden toege
Jaten of daarbij eene nieuwe verbintenis wen
scben aan te gaan, al smede van hen, die bij 
genoemde reserve dienen, geschiedt volgens 
het bij Ons tegenwoordig besluit gevoegde 
Reglement A., met inacbtneming van betgeen 
voorkomt in bijlage I van dit besluit. 

3. Het hie rvoren genoemde K on inklijk be
slui t van 31 Maart 1894 (Staatsblad n•. 52), 
zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 
19 December 1898 (Staatsblad n•. 268), wordt 
ingetrnkken. 

H et militair geneeskundig onderzoek van 
hen, die bij het Reserve-personeel der land
macht al of niet met bestemming voor den 
dienst bij de landweer, wenschen te worden 
toegelaten of daarbij eene nieuwe verbintenis 
wenschen aan te gaan, al of niet met de be
stemming bovenvermeld, al mede van hen , die 
bij genoemd reserve-personeel dienen, geschiedt 
volgens het bij Ons tegenwoordig beslu-it ge
voegde Reglement B, met inachtneming van 
hetgeen voorkomt in bijlage II van dit besluit. 

4 . Ter bepaling van de gezichtsscherpte en 
van het kleuronderscheidingsvermogen bij het 
in vorenstaande a,-tikelen bedoelde genees
kundig onderzoek zullen door Ons nadere 
voorschriften worden gegeven. (1) 

5 . Dit bJ)sluit treedt in werking: 
1°. op 1 September 1904, voor zooveel hen 

betreft, die volgens het daarbij gevoegde Re
glement A. moeten worden onderzocht; 

2°. op 1 November 1904, voor moveel hen 
aangaat, die volgens het bij dit besluit gevoeg
de Reglement B moeten worden or:derzocht. 

Onze Ministe rs van Marine, van Oorlog en 
van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft , belast met de u itvoering 
van dit be lui t, dat met de daarbij behoorende 
reglementen en bij lagen in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden. gezonden aan Onzen Minister van 
Kolonien en aan den Raad van 8tate. 

Het L oo, den 30sten Mei 1904. 
(.J;et.) WILHELMINA. 

De Minister van Mm·ine, (.J;et. ) ELLIS. 

De Minister van Staat, Ministel' van Om·log, 
(get.) J. ·w. BERO.ANSIUS. 

Da Min. van Binnenl. Zaken, (.J;et. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 23 Juli 1904.) 

(1) Zie het besluit van :.!6 Juli 1904, S. 196. 

A. REGLEMENT op het geneeskundig o,uler
zoek omtrent de gesrhiktheid voor den 
/c,·,jgsdienst van hen, die tot vrijwilligen 
dienst bij zee- of lanclnwcht of bij de 
Koninklijke Nederlandsche Ma,·ine-Re
se,·v, wenschen te ,conlen toegela fen en 
van hen, die dac,rbij rrijwillig clienen. (*) 

Art. 1. De gesch iktheid voo1· den krijgs
d ienst van hen, die tot vrijwill igen dienst bij 
zee- of landmacht weuschen te worden toe
gelaten en van hen, die daarbij vrijwillig 
dienen, wordt onderzocht en beoorcleeld over
eeukomstig dit reglement, voor zoover ten 
aanzien van de beoordeeling der geschiktheid 
en de toelating van bijzonclcre categorieen 
dezer personen geene afwijkende bepalingen 
zijn vastgesteld. 

2. Voor den vrijwilligen dienst worden 
gescbikt geacht personen, wier licbaamsbonw 
en gezondheid doen verwachten, dat zij vol
doen aan de eiscben van den dienst en bestancl 
zulleu zijn tegen de vermoeienis$en aan den 
dienst verbonden. 

Aan de voorwaarden, in de vorige zinsnede 
bedoeld, worden geacht te voldoen alle manne
Jijke personen, die evenredig gevormd zijn, 
een normalen lichaamsbouw bezitten en geene 
bij bet onderzoek waarneembare ziekten of 
gebreken bebben of wier toestand geeu ziekten 
of gebreken doet vermoeden. Geringe voor de 
uitoefening van den dienst niet hinderlijke 
afwijkingen van den regelmatigen bouw van 
bet lichaam of van zijne deelen en die ziekten 
of gebreken, welke op de algemeene gezond
heid van den man geen nadeeligen invloed 
uitoefenen , terwijl verergering daarvan niet 
waarscbijnlijk is te acbten, worden ecbter be
schouwd de gescbiktheid voor den dienst niet 
uit te slu iten, mits niet eenige dezer door hun 
gelijktijdig bestaan ongescbiktheid Yeroorzaken. 

Tot de ziekten of gebreken, in de vor ige 
zinsnede bedoeld, worden gerekend te l:iebooren 
niet alleen die, vermeld in kolom I rnn den 
bij dit reglement behoorenden taat, maar ook 
andere in lichten graad bestaande ziekten en 
gebreken, welke volgens het oordeel van den 
onderzoekenden geneeskundige niet hinderlijk 
zijn voor de nitoefening van den dienst. 

3 . Alie militairen, van welken rang of stand 
ook, worden ongeseh ikt geacht tot de verdere 
waarneming van den dienst, waartoe zij zich 

(*) Waar in dit reglement gesproken wordt 
van .,militairen" worden daaronder ook be
grepen: adelborsten, adspirant-administrateurs 
en studenten voor den genee~kundigen of voor 
den pharmaceutischen dienst. 
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verbonden hebben of waarvoor zij benoemd 
zijn, indien zij ziekten of gebreken hebbe~ in 
kolom II van den bij dit reglement beh oorenden 
staat vermeld, Yoor zoover die geoordeeld 
worden ongeneeslijk te zijn of de genezing 
daarvan v rucbteloos is beproefd , en zij , zoowel 
in het eene als in het andere geval deze mili
tairen buiten staat stellen om hunnen dienst 
te v erri chten. 

V oor den dienst wordt mede ongeschikt 
geacht de militair, die voor bet geval eene 
heelkundige kunstbewerking uitzicht geeft op 
b et verkrijgen of herkrijgen van de gescbikt
heid voor den cl ienst, er niet in toestemt deze 
kunstbewerking te ondergaan. 

4 . Militairen beneden den rang van officier, 
die eene nieuwe dienstverbin tenis of Yer
lenging van hunne Yerbintenis wen cben aan 
te gaan , worden opnieuw geneeskundig onder
zocht. Zij worden voor de verdere waarneming 
van den dienst ongeschikt geacbt, indien zij 
ziekten of gebreken hebben in kolom II van 
den bij dit reglement behoorenden staat ver
meld , ingeval deze ziekten of gebreken hen 
buiten staat stellen om bunnen dienst te ver
ricbten. 

Beboort bij het Koninklijk besluit van 30 Mei 
1904 (Staatsblad n°. 113). 

Ons bekend , 
De Ministe.- van Marine, (Jlet. ) ELLIS. 

De Ministe.- van Staat , Ministe1· van Oorlog, 
(Jlet. ) J . W . B E ROANSIUS. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(fief. ) K U Y PER. 

A. STAAT behoorende bij het R eglement op 
het geneeskim dig onderzoek omfrent de 
geschiktheid voor den krij,qsdienst van 
hen, d:ie tot vrijwilligen dienst bij zee
of land1macht of bij de Koninklijke 
Nede1·landsche Marine-reserve wenschen 
te worden toegelaten en van hen , clie 
daarbij vrijwillig dienen. 

I. 

ZIEKTEN EN GEBREKEN, 

welke de geschiktheid voor den vrijwilligen dienst 
bij zee- of landmacht niet uitslititen. 

1. Oppervlakkige, niet vastzittende en de 
beweging niet belemmerende litteekens. 

2. Geringe vergrooting van watervaatsklieren, 
mits zij de uitoefening van den dienst of bet 
dragen"'.van de uniform niet belemmeren. 

3. Goed genezen beenbreuken. 

4. Kleine goedaat·dige gezwellen , d ie geen 
wanstaltigheid veroorzaken, noch hinderen bij 
het dragen van de nniform en de uitm sting 
en waarvan geen stoornis te verwacbten is bij 
de uitoefening van den dienst. 

5. Kleine beenuitwa sen, op plaatsen waar 
zij niet gedrukt worclen of de beweging niet 
hinderen. 

6. 01nschreven v e rwijding van haarvaten 
(moedervlekken, telangiectasiae), die geen wan
staltigheid veroorzaken. 

7. Zoogenaamde huidadernetten , geringe 
aderuit¼ettingen en kleine aderspatten. 

8. Kaalboofdigheid in lichten graad, die 
door bet hoofddeksel kan worden beclekt. 

9. Geringe· verbui ingen of plaatselijke ,,er
dikking van b et neu tusscbenscbot, indien 
daardoor de ademhaling met gesloten mond 
bij licbaamsinspanning niet wordt belemmerd. 

10. Lichte graden van hazenlip. 
11 . Geheel of gedeeltelijk verlies van enkele 

tandcn of kiezen zonder belemme"r ing in het 
kauwvermogen. 

12. Hardhoorigheid in <lien graad , dat flniste
rend gesproken woorden met het eene oor op ten 
min te 1.5 Meter afstaud nog verstaan kunnen 
worden , terwijl de gehoorscherpte van het 
andei-e oor normaal is en geen trommelvlies
doorboring of ettering op een der ooren lrnn 
worden aangetoond . 

13. Geringere g raad van concomiteerend 
scbeelzien. 

14. V erduisteringen van b et boornvlies, in
clien de gezichtssch erpte zonder aanwending 
van glazen voldoet aan de hieronder vermelde 
bepalingen, welke als minima der aan het 
gezicbtsvermogen te stellen eiscben rnoeten 
worden beschouwd; 

A . , -oor adelborsten : 
een gezichtsscherpte , an het eene oog = 1 

en van het andere = • /,. 
B. Voor adspirant-administrateurs bij de 

zeernacht : 
een gezicbtsscherpte van het eene oog = • /. 

en van het anclere = 1 / , , 

of we! een gezichtsscherpte van het eene 
oog = 1 / ,, mits die van het andere in dit 
geval niet minder bedmge dan 1. 

C. V oor macbinisten, leerlingen-machinist 
en stokers bij de zeemacht: 

hetzelfde. als onder B is vermeld. 
D . V oor vrijwillige rs bij cle zeemacht (,·oor 

zoover niet genoemd in een der andere ru
brieken) : 

een gezichtsscherpte van het rechteroog= .1 / , 

en van bet linkeroog = 1 / , , 

of we! een gezicht~scherpte van bet linker-
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oog = 1 / ,, mits die van bet rechteroog in 
dit geval niet minder bedrage dan 1. 

E. V oor vrijwilligers bij de niet bereden 
korpsen der lnndmacht en voot· cadetten: 

h etzelfcle als oncler D is vermelcl. 
F. Voor vrijwill igers bij de bereden korpsen 

cl r landmacht: 
hetzelfde als onder D is vermelcl. 
G. Voor oflkieren van gezondheid en apothe

kers bij de zee- of lanclmacht, paarden
a t· tsen en studenten voor den geneeskuncligen
of voor den pharmaceutiscben dienst : 

h etzelfde a ls oncl c r B is ve rmelcl. 
H . Voo r militaire apothekers-bediendeu, 

muzikanten, benevens schrijvers bij de korpsen 
en bij militaire autoriteiten der landmacht: 

hetzelfde als onder B is vermeld. 
15. Gecleeltelijk nagebleven pupilvlies (rnem

brana pupillaris persistans). 
16. Aangeboren splijtiug van bet regenboog

vl ies (coloboma iridis congen itum). 
17. Gezichtszwakte (amblyopia), in die vor

men , welke als stationnair beschouwd mogen 
worden, indien de gezichtsscherpte voldoet 
aan het bepaalde oncler 11°. 14, naar de onder
scheiding daarbij gemaakt. 

18. V erzwakte klem enzin. 
N.B. Het in dit nnmmer vermelde gebrek 

sluit echter de gescbiktheicl nit voor de vol
gencle betrekkingen bij zee- en landmacht: 
Officier van gezonciheicl 
Apotheker 

tudent voor den geneeskundigen dienst 
Aclelborst voor den zeeclien t 
Torpecli st 
ltiatroos 
Lichtmatroos 
Jongen 
Officier van gezondheid 
Apotbeker 
P aardenarts 

. ...., 
:.0 

...; 
-§ 

~ Student voor den geneeskundigen of voor 
den pbarmacentischen dienst I ] 

P ersoneel v_an de telegraaf- en spoorweg- ~ 
compagme 

Rorps torpedisten Z 
19. Bijzienclbeid (myopia). 
1°. Voor de pet·sonen in n°. 14 onder A , C, 

D en F becloeld , in zoo geringen graad , dat 
de gezichtsscherpte , 7.onder glazen bepaald, 
nog voldoet aan eene van de voor deze catego
rieen in genoemd nummer vastgestelcle eischen. 

2°. Voor de personen inn•. 14 onder Ben E 
bedoeld, voor zoover de gezichtsscherpte, zon
der aanwending vau glazen , niet volcloet aan 
eene van de voor deze categorieen in genoemd 
nummer vastgestelde eiscben: 

a. Inclien zij den leeftijd van 20 jaren nog 
niet bereikt hebben ten hoogste van 1 Dioptrie. 

b. Inclien z ij den leeftijd van :20 jaren bereikt 
of overschreclen hebben, ten hoogste 1.5 Diop
trie, m its in beide gevallen, hier onder a en b 
genoemd, na correctie der brekingsafwijking 
de gezichtsscherpte van elk oog = 1 zij . 

3°. Voor de personen inn•. 14 onder G en H 
bedoeld YOOr zoover de gezichtsscherpte, zon
cler aanwending van glazen , niet voldoet aan 
eene van de voor de?.e categor ieen in genoemd 
nmnmer vastgestelde eiscb en: 

T en h oogste v an 8 Dioptrieeu, n, its na cor
rectie der brekingsafwijking de gezichts · 
scherpte van elk oog = 1 zij, of we! deze 
g raad van correctie door sferi sche glazen van 
negatieven brandpuntsafstand slechts op een 
oog kan worden bereikt, terwijl zij op het 
andere oog niet meer behoeft te beclragen 
clan 1 / ,, mits ook bier do r toevoeging van 
een cylindrisch aan bet sferi sch glas , beide 
van negatieven brandpnntsafstand en waarbij in 
den sterkst afwijkenden meridiaan de brekings
afwijking ten boog te 3 Dioptrieeu mag be
d ragen, toch nog een gezi chtsscherpte = 1 
1nm worden verkregen. 

20. Oververzienclheid (hypermetropia man i
festa) : 

Indien de gezicbtsscherptc volcloet aan bet 
bepaalde oncler n•. 14 uaar de onderscheiding 
claarbij gemaakt: 

1°. Ten hoogste van 1 Dioptrie voor de per
sonen in 11°. 14 onder A bedoelcl , benevens 
voor die onder C, D , E en F vermeld, indien 
zij den leeftijd van 20 jaren nog n iet bereikt 
hebben. 

2°. Ten hoogste van 2 Dioptrieen voor de per
sonen in 11°. 14 oncler C, D , E, en F bedoelcl, 
indieu zij den leeftijd van 20 jaren bereikt of 
overscbreden h ebben, benevens · voor de per
sonen oncler B, G en H vermeld. 

N .B. Onclanks eeu in den zin van n°. 14 
dezer kolom voldoende geziehtsscherpte moet 
niettem in steeds naar de aanwezigheid van 
het bovengenoemcle gebrek een onderzoek in
gesteld worden. 

21. Verschil van breking in twee tegenover
gestelde meridianen van bet oog (astigmatis-
m u~ : · 

Indi en de gezichtsscherpte, zonder aanwen
ding van glazen, voldoet aan bet bepaalde 
oncler n°. 14 naar de onclerscheiding daarbij 
gemaakt en onder verwijzing naar b et bepaalcle 
uh 3°. van n°. 19 dezer kolom , voor zoover 

b et gevallen betreft, waarin clit gebrek naast 
andere brekingsafwijkingen van het oog voor
komt. 
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N.B. lngeval bij de in n°. 14 dezer kolom 
onder G genoemde personen, vom· zoove ,· zij 
behooren tot cle lamlrnacht, de gezichtsscherpte, 
zonder aanwending nm glazen , n iet voldoet 
aan de h ierboven aangegeven eischen , zullen 
zij nog worden aangcnomen , indien met be
hulp van sferische en cylindrische glazen van 
zoodanige breking, dat hnn gebruik zonder 
nadeelige gevolgen op den duur kan worden 
toegestaan, een gezichtssch erpte kan worden 
verkregen: 

Van elk oog = 1, waarbij echter zal dienen 
in acht genomen te wordcn , dat de bijziend
heid in den meridiaan van sterkste breking 
ten hoogste 3 Dioptrieen, de oververziendheid 
in den meridiaan van zwakste breking ten 
hoogste 2 Dioptrieen en het totale verschil 
van breking tusschen deze beide meridianen 
ten h oogste 3 Dioptrieen zal mogen bedragen. 

22. Geringe afwijkingen van den normalen 
vorm der borstkas, alsmede die eigenaardige 
indrukken van borstbeen of ribben, welke door 
de uitoefening van het beroep is verkregen , 
indien daarvan geen stoornis in de ademhaljng 
of in den bloedsomloop te verwachten is. 

23. Geringe m isvormingen van het sleutel
been, zooals ·soms na genezen sleutelbeensbreuk 
overblijven , mits het dragen van h et ledergoed 
of het dragen en de behandeling van de wa
penen daardoor niet belemmerd worden. 

24. Omgekeerde plaatsing der borst- en buiks
ingewanden (s itus inversus v iscerum) mi ts niet 
gepaard gaande met stoornis in de Yerrich
tingen of met algemeene zwak!e. 

25. Zoogenaamde lieswandsdunheid. 
26. .Kangeboren piswegsplijtingen (hypo- et 

epispadia) van den l sten graad, waarbij de 
pisloozing zonder hindernis of verontreinig ing 
der kleederen kan plaats hebben. 

27 . V ernauwing van de voorhuid zonder 
stoornis in de pisloozing. 

28. Gemis of te geringe ontwikkeling van 
een bal. 

29. Teruggebleven zijn van een bal in de 
buikholte. 

30. Lichte g raden van aderbreuk van de 
zaadstreng (varicocele). 

31. Geringe afwijkingen van den normalen 
stand van de n schoude r. 

32. Geringe afwijkin gen van den normalen 
stand van bet schouderblad. 

33. Geringe afwijkingen van de normale 
k romming van de wervelkolom. 

34. Geringe afwijkingen van den normalen 
stand van de heup. 

35. Geringe afwijkingen van den normalen 
vorm en geringe ve rkrommingen van lede-

ma ten, indien claarvan geen stoorn is in de 
verrichtingen te verwachten is. 

36. Geringe buiten- of binnenwaartsche stand 
van een of van beide lmieen indien daarvan 
geen stoornis in de verrichtingen te ver
wachten is. 

37. Geringe afwijkingen van den normalen 
vorm van de voetzool zonder immkking van 
h et voetgewelf (volvoet). 

N .B. Lichte g raden van platvoet kunnen 
alleen worden toegelaten bij de bereden korp
sen der landmacbt. 

38. Geringe afwijkingen van den normalen 
stand van een grooten teen, indien daarvan 
geen stoornis in het gaan of in het dragen 
van schoeisel te ve rwachten is. 

39. Geringe afwijkingen van den normalen 
stand van teenen, indien daarvan geen stoornis 
in het gaan of in het dragen van het schoeisel 
te verwachten is, 

II. 

ZIEKTEN EN GEBREKE N. 

welke m ilitairen ongeschikt 1naken voor clen 
d-ienst bij zee- of lanclmacht, met inachtne
ming van ' het bepaalcle bij het eerste lid 

van artikel 3. 

§ 1. ZIEK'l'EN E N GEBREKE N, WELKE NIET 

ALTIJD TOT BI.JZOND}JRE LICHAAMS· 

STREKJ<:N BEPE RKT ZIJN. 

et . Afw#kingen in de alge,neene lichamnsge
steldheicl. 

1. T e g roote omvang van het licbaam vooral 
van den buik door vetvorming. 

2. Te groote gestalte met eene zwakke 
l ichaamsgesteldheid (bet zoogenaamd uit de 
kracht gegroeid zijn). 

3. Te geringe_ algem eene lichaamsontwikke-
ling. 

4. Algemeene Yerrnager ing. 
5. Algemeene lichaamszwakte. 
6. V ervroegde ouderdomsgebreken (versleten 

lichaamsgestel). 
7. W erkelijke onderdomsgebreken . 

b. Ziekelijke _qestelclheicl van cle httid, het onde,·
httidsbinclweefsel en het spierstelsel. 

8. Blijvende ziekelijke verkleuring der buid 
in belang rijken graad. 

9. Hardnekkige huidziekten. 
10. Hardnekkige droge kloven. 
ll. H ardnekkige zweren. 
12. Uitgebreide versterv ing. 
13. D iepe vastzittende li tteekens. 
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14. Uitgebreide oppervlakkige litteekens met 
neiging tot weder openbreken. 

15. Uitgebreide verouderde verbarding en 
verdikking van de huid of van het onder
huidsbindwcefsel. 

16. Hardnekkige en belangrijke vergrooting 
van watervaatsklieren. 

17. Slepende zuchtige zwelling in belang
rijken graad van een of ander lichaamsdeel. 

18. Volkomen of onvolkomen verlamming 
van spieren. 

19. Hardnekkige periodieke spierkrampen 
(tetanie) . 

20. Slepende ontsteking, blijvende samen
trekking of verkorting van een of meer spieren, 
pezen, peesscheden of peesvliezen. 

21. Belangrijke voedingsstoornissen van een 
of meer spieren. 

22. Scheuring of verplaatsing van spieren, 
pezen of banden. 

23. Hardnekkige bindweefselfistel. 

c. Ziekelijke i•eranderin_qen in de beenderen en 
geun·ichten. 

24. Slecht genezen beenbreuken. 
25. Slepende ontsteking van het beenvlies of 

hare gevolgen. 
26. Slepende ontsteking van bet beenmerg 

0£ luu·e gevolgen. 
27. Belangrijke voedingsstoornissen van een 

of meer beenderen. 
2 . Misvorming van beend eren of gewrichts-

uiteinden. 
29. Verouderde ontwrichtingen. 
30. Zich telkens herhalende ontwrichtingen. 
31. Slepende gewrichtsontsteking of hare 

gevolgen. 
32. Gewrichtsverstijving. 
33. Loslating of verplaatsing van gewrichts

kraakbeenderen. 
34. Gewrichtsmuizen. 
35. Valsche gewrichten. 

d. Gezwellen, voortbrengselen van ziekelijken 
groei, v1·ee-,nde licha1nen en concre1nenten. 

36. Vet-, vezel-, slijm-, beurs-, kraakbeen
of zenuwgezwellen in belangrijken graad. 

37. Gezwellen door d ierlijke of plantaardige 
pa,·asieten · veroorzaakt (cysticercus, echino
coccus, actinomyces, botryomyces, etc.). 

38. Belangrijke hoornuitwassen. 
39. Belangrijke peesknoopen. 
40. Belangrijke beenuitwassen, verbeen ing 

of kraakbeenvorming van het bind- of van 
het spierweefsel. 

41. Kwaadaardige ge,1wellen. 

42. Algemeene of plaatselijke lmobbelzucht 
(tuberculosis). 

43 . Belangrijke koude of ver?.akkingsabs
cessen. 

44. Poliepen in een of andere lichaamsholte. 
45. Vreernde lichamen of concrementen in 

een of ander lichaamsdeel of lichaamsholte. 

e. Ziekten de,· bloed- en wate,"vaten. 

46. Ware of valsche slagaderuitzetting. 
47. Belangrijke ontaarding der slagader

wanden. 
48. Ziekelijke verwijding der haarvaten met 

belangrijke ontaarding of wanstaltigheid. 
49. Groote of uitgebreide aclerspatten. 
50. Watervaatsfistel. 

f. Ziekten van het zenuwstelsel. 

51. Slepende ziekten der hersenen of van 
het ruggemerg. 

52. Volkomen of onvolkomen verlamming 
van zenuwen. 

53. Slepende zenuwpijn in belangrijken graad. 
54. Harclnekkige telkens terugkeerende hik. 
55. Aanhouclend beven van een of meer lede-

maten. 
56. t . Vitusdans. 
57. Vallende ziekte (epilepsia). 
58. Schrijfkramp in belangrijken graad. 
59. Duizelingen, inclien zij aanhoudencl 7.ijn 

of telkens terugkeeren. 
60. Hardnekkige zeeziekte. 
61. Slaapwandelen. 
62. Ziekelijke prikkelbaarheicl met spoeclige 

uitputting van het 7.enuwstelsel (neurasthenia). 
63. Belangrijke nerveuze stoornissen van 

overwegend functioneelen aarcl (hyste; ia, neu
rosis traumatica). 

64. Duiclelijk uitgedrukt heimwee, indien 
het zich herbaalt na verlof of na overplaatsing. 

65. Overprikkeling van bet zenuwstelsel en 
ziekelijke veranderde gemoedsstemming. 

66. Krankzinnigheid. 
67. Na krankzinnigheicl overgebleven bijzon

bere voorbeschiktheicl tot weclerinstorting. 
68. Stompzinnigbeid in belangrijken graad. 
69. Domheid in dien graad, dat de persoon 

ongeschikt blijkt te zijn om in den dienst geoe
fencl te worden. 

g. Al_qe,neene ziekten. 
70. Belangrijke bloedarmoecle. 
71. Ziekten , veroorzaakt door veranderde 

samenstelling van het bloed (lenkaemia, anae
mia progressiva, perniciosa, etc.). 

72. Bloederziekte (haemophilia). 
73. Hardnekkige scheurbu ik. 
74. Ziekte van Addison. 
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75. Ziekte van Basedow. 
76. Mijxoedeem. 
77. Akromegalia. 
78. Beri-Beri. 
79. Melaatschheid (lepra). 
80. Klierziekte (scrophulosis) in belangrijken 

graad. 
81. Slepend of telkens terugkeerend ge

wrichtsrheumatisme. 
82. Slepend spierrheumatisme in belangrijken 

graad . 
83. Hardnekkige jicht . 
84. Pisvloed (,1iabetes insipidus). 
85. Suikerziekte. 
86. Slepende vergiftiging ten gevolge van 

langdurig of aanhoudend misbruik van be
dwelmende of verdoovende middelen . 

87. Slepende metaalvergiftiging. 
88. Ha!•dllflkkige syphilis of hare gevolgen. 
89. SlepeJJde m oera$koorts of hare gevolgen 

(cachexia malariae). 
90. Slepende kwade droes. 
91. Slepende trichinenziekte. 

§ 2. ZIEKTEN E N GEBREKEN .A.A N BIJZON· 

D E RE LICH AAM SSTREKEN. 

H oofd. 

92. Misvorming van het hoofd , waardoor 
h et dragen van het hoofddeksel wordt ver
hinderd. 

93. U itgebreide b alh oofdigheid. 
94. H ardnekkig hoofd r.eer. 
95. Beenverlies aan den schedel in belang-

rijken graacl. 
96. Ind rukking van den scbedel. 
97. H ersenbreuk. 
98. Misvorming van den neus, tot min of 

meer volkomen sluiting der neusgangen of 
tot wanstaltigheid aanleiding gevende. 

99. Wulfzweer (l upus). 
100. Stinkende inwendige neusverzwering 

(ozaena). 
101. Hardnekkige ontsteking van het neus

slijmvlies met belungrijke belemmering van 
de neusademhaling. 

102. Hardnekkige ettering van de bijholten 
·van den n eus . 

103. Gecleeltelijke sluiting of misvorming 
van den mond door uitgebreide litteeken
vorming. 

104. V erlies van een belangrijk gedeelte van 
d e lip. 

105. Belangrijk verlie~ van zelfstandigheid 
-0£ doorboring van h et gehemelte. 

106. H arclnekkige speekselvloed. 
1904. 

107. Hardnekkige verzwering vnn het slijm-
vlies der mondholte. 

108. Zeer stinkende adem. 
109. Uitgebreid verlies van tanden of kiezen. 
110. Uitgebreide afbrokkeling van tanden 

of kiezen. 
111. Belangrijke misvorming van de kaak. 
112. Speekselfistel. 
113. Geheel of gedeeltelijk gemis van de tong. 
114. Slepende ziekten van de tong. 
115. Belangrijke litteekem·ori;ning of Yer

groeiingen in de mondholte. 
116. Stotte t·en of andere behngrijke spraak

stoornissen. 
117. Gemis of zoodanige misvorming van de 

oorschelp dat belangrijke wanstaltigheid wordt 
veroorr.aakt. 

118. H ardhoorigheid in dien graad, dat: 
a. ftui sterend gesproken woorden met ieder 

oor afzonderlijk op 1.5 Meter afstand n iet 
ve rstaan kunnen worden. 

b. fluisterend gesproken woorden met het 
eene oor op 0.50 Meter afstand , met het andere 
oor op 3 Meter afstand niet verstaan kunnen 
worden. 

119. Sluiting, vernauwing of woekeringen 
van de uitwendige gehoorgang, indien de ge
hoorscherpte gelijk is aan eene van de in n°. 118 
aangegeven waarden. 

120. Slepende ontsteking van het trommel
v lies, indien de gehoorscherpte gelijk is aan 
eene van de in n°. 118 aangegeven waarden. 

121. H ardnekkige woekeringen van bet trom
melvlies op een der ooren . 

122. Doorboring van het trommelvlies op 
een der ooren, indien wegens de g rootte of 
de zitplaats van de doorboring de dienst uiet zal 
kunnen worden verricht zonder gevaar voor 
weder optreden eener ooretteriug of Yoor 
doofheid. 

123. Slepende ontsteking, organische gebre
ken of zenuwstoornissen van het midden- of 
het binnenoor, indien deze : 

a. of aanleiding geven tot hardnekkige oor
suizingen of duizelingen. 

b. of gepaard gaan met hardhoorigheid in 
dien graad, dat de gehoorscherpte gelijk is aan 
eene van de in n°. 118 aangegeven waarden. 

c. of indien daaraa n een e rnstig progressief 
karakter moet worden toegekend (scelerosisetc.). 

124. Sluiting of vernauwing van de Eusta
cbiaansche buis, indien de gehoorscherpte ge
lijk is a:m eene van de in n°. 118 aangegeven 
waarden. 

125. Hardnekkige of telkens terugkeerende 
slepende oorenvloed op een cler ooren. 

126. N a masto'id-operatie overe;eb]eyen.fis tel. 
15 
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127. Slepende ontsteking van den traanzak. 
12 . Uitzetting van den traanzak. 
129. Fistel van den traanzak. 
130. Slepende tranenvloed in belangrijken 

graad met of zonder vernauwing of sluiting 
van een gedeelte der traanwegen. 

131. Gezwellen van de tra,mklier. 
132. Geheele of gedeeltelijke vergroeiing der 

oogleden onderling of met den oogbol , indien 
daardoor het zien belangrijk wordt belemmerd 
of aanleiding wordt gegeven tot telkens terug
keerende ontsteking. 

133. Splijting van het ooglid (coloboma pal
pebrae) in dien graad, dat het oog niet vol
komen kan gesloten worden en herhaalde ont 
steking hiervan het gevolg is. 

134. Verkorting of m isvorming van een of 
beide oogleden in <lien graad , dat het oog niet 
volkomen kan gesloten worden en herhaalde 
ontsteking hiervan het gevolg is. 

135. Hardnekkige ooglidskramp. 
136. Verlamming in belangrijken graad van 

den oplichter van het bovenooglid. 
137. Buitenwaartskeering der oogleden (ec

tropion). 
138. Binnenwaartskeering der oogleden (en

tropion). 
139. Binnenwaartsche stand der ooghaartjes 

(trichiasis, distichiasis). 
140. Hardnekkige slepende ontsteking van 

den ooglidsrand. · 
141. Geheel of nagenoeg geheel verl ies der 

ooghaartjes. 
142. Gemis van een oogbol. 
143. Oogbolstuipen (nystagmus). 
144. Volkomen of onvolkomen verlamming 

van een of meer oogbolspieren. 
145. Hardnekkige slepende oogbindvliesont

steking. 
146. Belangrijkc woekeringen op het oog

bindvlies (trachoma). 
147. Atrophie van het oogbindvlies, al of 

niet gepaard met litteekenvorming. 
148. Verdroging van het oogbindvlies (xero

s is conjunctivae). 
149. Vleugelvel (pterygium) in belangrijken 

graad. 
150. Hardnekkige slepende hoornvliesont

steking. 
151. Verduisteringen of andere weef elver

anderingen van bet hoornvlies. 
1°. Voor de officieren van de zeemacht (voor 

zoovet· niet genoemd in een der andere rubrie
ken) en die categorieen van militairen, die in 
kol om I (n°. 14) genoemd zijn onder A en C, 
ind ien de gezichtsscherpte zonder aanwencling 
van · glazen: 

a. van een der oogen minder is clan • / ,, indien 
de gezichtsscherpte van het andere oog m inder 
bedraagt clan 1 / 1 ; 

b. van een der oogen minder is clan 1 / •, indien 
de gezichtsscherpte van het andere oog = '/, ; 

c. van een der oogen minder is dan 1 / , 0 , ook 
als het andere oog een gezichtsscherpte be• 
zit = 1. · 

2°. Voor de officieren, behoorende tot het 
korps officieren van administratie der zeemacht, 
de officieren der landmach t en die categorieen 
van militairen, die in kolom I (n°. 14) genoemd 
zijn onder B, G en H : 

betzelfde als onder 1°. is vermeld, doch de 
gezichtsscherpte in deze gevallen te bepalen 
met aanwending van sferische glazen van zoo
danige breking, dat hun gebrnik zonder nadee
lige gevolgen op den duur kan worden toege
staan, onder inachtneming van het bepaalde 
aangaande den graad van bijziendheid in n•. 186 
dezer kolom vermeld. 

3°. Voor die categorieen van militairen, die 
in kolom I (n•. 14) genoemd zijn onder D en 
F, indien de gezich tsscberpte zonder aanwen
d ing van glazen: 

a. van het recbteroog minder is clan 1 / , , ook 
als bet linkeroog een gezichtsscberpte bezit 
= l; 

b. van bet rechteroog minder is clan , / , , indien 
de gezichtsscherpte van bet linkeroog minder 
bedraagt dan 1 / , ; 

c. van bet linkeroog minder is clan 1 / ,, indien 
de gezichtsscherpte van het rechteroog = 1 / ,; 

cl. van bet linkeroog minder is clan 1 / , 0 , ook 
als het recbtel'Oog een gezichtsscherpte bezit 

= 1. 
4°. Voor die catagorieen van militairen, die 

in kolom I (n°. 14) genoemd zijn onder E: 
hetzelfde als onder 3°. is vermeld , doch de 

gezichtsscherpte in deze gevallen te bepalen 
met aanwending van sferisch e glazen van zoo
danige breking, dat bun gebruik zonder nadee
lige gevolgen op den duur kan worden toege
staan, onder inachtneming van het bepaalde 
aangaande den grand van bijziendheid inn•. 186 
dezer kolom vermeld. 

152. Naar voren welv ing van het hoornvlies 
(keratectasia et kera tocon us). 

153. Druifgezwel (staphyloma) van bet hoorn
vlies. 

154. Fistel van het hoornv lies. 
155. Slepende ontsteking van den harden 

oogrok. 
156. Druifgezwel (staphyloma) van den har

den oogrok. 
157. Hardnekkige slepende ontsteking van 

het regenboogvlies. 
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158. Verstopping van den oogappel (occlusio 
pupillae). 

159. Afscheuring, gedeeltelijk gemis van het 
regenboogvlies of verplaatsing van den oog
appel (pupilla artificialis) indien een of ander 
gepaard gaat met verminderde gezichtsscherpte, 
zooals in n•. 151 is omschreven. 

160. Belangrijke vergroeiing van bet regen
boogvlies met het hoornvlies (synech ia ante
rior, leucoma adhaerens). 

161. Belangrijke vergroeiing van het regen
boogvlies met de lenskapsel (synechia poste
rior, seclusio pupillae). 

162. Slepende ontsteking van den baarband 
(cyclitis chronica). 

163. Atrophie van een oogbol. 
164. Slepende ontsteking van het vaatvlies 

of hare gevolgen . 
165. Ontsteking van den geheelen oogbol 

(panoph talmi tis ). 
166. Uittering (phthisis) van een oogbol. 
167. Slepende ontsteking van het glasvocht 

Oiyalitis). 
168. Troebelheid van het glasvocht in be

langrijken graad. 
169. Blaasworm (cysticercus) of andere en -

tozoa in het oog. 
170. Gezwellen in het oog. 
171. Groene staar (glaucoma). 
172. Gemis van de lens (aphakia). 
173. Verduistering van de lens met vermin

derde gezichtsscherpte, zooals in n•. 151 is 
omschreven. 

174. Verplaatsing van de lens Ouxatio lentis) 
met verm inderde geidchtsscherpte, zooals in 
n•. 151 is omschreven. · 

175. Slepende ontsteking van het netvlies 
of hare gevolgen. · 

176. Ontaarding van het netvlies , al of niet 
met pigmentafzetting (retinitis pigmentosa). 

177. Loslating van_ het netvlies (solutio 
retinae). 

178. Belangrijke beperking van het gezichts
veld. 

179. Blijvend verminderde netvliesgevoelig
heid Oiemeralopia chronica). 

180. Gezichtszwakte (amblyopia), indien de 
gezichtsscherpte is gedaald tot eene van de 
in n•. 151 dezer kolom voor de verschillende 
categorieen van militairen aangegeven waarden . 

N.B. In die gevallen, waarin de gezichts
zwakte gepaarcl gaat met brekingsafwijkingen 
van het oog, welker graad op zich zelf niet 
ongeschikt maakt, wordt de gezichtsscherpte 
op de volgende wijze bepaald : 

1°. voor de officieren van de ?:eemacht (voor 
?:oover niet genoemcl in een cler andere rubrie-

ken) en die categorieen van militairen, die in 
kolom I (n°. 14) genoemd zijn onder A , C, D 
en F, zonder aanwending van glazen . 

20. voor die categorieen van militairen, die 
in kolom I (n°. 14) genoemd ?:ijn onder B, 
E en H , met aanwending van sferi sche glazen, 
v11n zoodanige breking, dat hun gebruik zonder 
nadeelige gevolgen op den duur kan worden 
toeges taan. 

· 3°. voor de officieren, behoorende tot het 
korps officieren van administratie der 7,ee
macht, de officieren der landmacbt en die 
categorieen van mili tairen, die in kolom I 
(n°. 14) genoemd zijn onder G, met aanwen
ding van sferische en cylindrische glazen van 
zoodanige breking, dat hnn gebrnik zonder 
nadeelige gevolgen op den dnur kan worden 
toegestaan. 

181. Verzwakte klenrenzin, in dien graad, 
dat bij het zien met l:ieide oogen gelijktijdig 
en na correctie van eventueele brekingsaf, 
wijkingen het kleuronderscheidingsverrnogen 
tot beneden ' / 3 is verminderd . 

N.B. De ziekte in di"t nnmmer vermeld, 
kan alleen ongeseh iktverklaring ten gevolge 
hebben voor die betrekkingen waa rbij een 
voldoend kleuronderscheidingsvermogen een 
vereischte is. 

182. Gemis van lichtontwaring (zwarte staar, 
amanrosis). 

183. Slepende ontsteking van de gezichts
.v.entnv. 

184. Ontaarding (atrophia) van de gezichts
zennw. 

185. Vaatverstopping der centrale netvlies
slagader. 

186. Bijziendheid (myopia) : 
1°. voor de officieren van de zeemacht, voor 

zoover niet genoernd in een der andere ru
brieken, en die categorieen van militairen, 
die- in kolom I (n•. 14) genoemd zijn onder 
A en C: 

indien de gezich tsscherpte, zonder aanwen
ding van glazen, de grenswaarden heeft be
reikt, die in n•. 151 dezer klom sub 1°. zijn 
vastgesteld. 

2°. voor de offi cieren, behoorende tot het 
korps officieren van administratie der zeemacht, 
de offi cieren van administratie der landmacht 
en die categorieen van militairen, die in kolom 
I (n°. 14) genoemd zijn onder B, G en H: 

a. van 7 of meer Dioptrieen .van beide 
oogen; 

b. van mindere graden, indien de gezichts
scherpte met aanwending van sferische glazen 
van 7,oodanige breking, dat bun gebruik zonder 
nadeelige gevolgen op den duur kan worden 

15* 
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toegestaan, eene Yan de grenswaarden beeft 
bcreikt, die in n°. 151 dezer kolom sub 1°. zijn 
vastgesteld. 

3°. voor de officieren van de landmacht YOOr 
zoover nict genoemd in een der andere ru
brieken: 

a. van 6 of rneer Dioptdeen van beide 
oogcn : 

b. van mindere graden, indien de gezicht~
scberpte met aanwending van sferiscb e glazen 
van zoodanige breking, clat bun gebruik zonder 
nad el ige geYolgen op den duur kan worden 
toegestaan , eene van de grenswaarclen h ceft 
bereikt, die in n°. 151 dezer kolom sub 1°. 
zijn vastgestelcl. 

4°. voor die categorieen van militairen, die 
in kolom I (n°. 14) genoemd zijn onder D 
en F, indien de gezichtsscberpte, zonder aan
wending van glazen, eene van de grenswaarden 
heeft bereikt, die in n°. 151 dezer kolom sub 
3°. zijn vastgestelcl. 

5°. voor die categorieeu van militairen, die 
in kolom I (n°. 14) genoemcl .zijn ouder E: 

a. van 4 of meer Dioptrieen van het rechter• 
oog; 

b. iudien de gezicbtsscberpte, onder inacbt
neming van bet bepaalde sub a, met aan· 
wending van sferische glazeu van zoodanige 
brekiug, dat bun gebruik zonder naclee lige 
gevolgen op den duur kan worclen toegestaan, 
eeue van de grenswaarden heeft bereikt, die 
in n°. 151 clezer kolom snb 3°. zijn vastgesteld. 

187. Oververzienclbeid (bypermetropia) : 
1 °. voor de officieren van de zeemach t, voor 

zoover niet genoemd in een cler anclere ru
brieken en die categorieen van militairen, die 
in kolom I (n°. 14) genoemd zijn onder 
A en C, indien de gP.zicbtsscberpte, zonder 
aanwending van glazen, de grenswaarclen heeft 
bercikt, die in n°. 151 dezer kolom ub l•. 
zijn vastgesteld. 

2°. voor de officicrcn, beboorencle tot bet 
korps officieren van administratie der zee
macht, de officieren cler landmacht en die 
catcgorieen van militairen, die in kolom I 
(n°. 14) geuoemd ziju ouder B, G en H: 

hetzelfde als oncler 1°. is vermelcl , docb de 
gezichtsscberpte in cleze gevallen te bepalen 
met aanwencling van sferi scbe glazen van 
zoodanigc breking, dat huu gebruik zoncler 
nadeelige gevolgen op den duur kan worden 
toeges taan. 

3°. voor die catcgorieen van militairen, die 
in kolom I (u0 • 14) gcuoemd zijn onder D 
en F: 

a. van 6 of meer Dioptrieen Yan het rechte r
oog; 

/J. van mindere graclen, inclien de gezicbts· 
scberpte zonder aanwencling \Ta n glazen de 
grenswaarden heeft bereikt, die in n°. 151 
dezer kolom sub 3°. zijn vastge teld. 

4°. Yoor die categorieen van militairen, die 
in kolom I (n°. 14) genoemd zijn oncler E: 

a. van 6 of meer Dioptrieen van h et rccbter
oog. 

b. van mindere graden, indien de gezicbts
scberpte met aanwending van sferi sche glazen 
van zoodanige breking, clat bun gebrnik zonder 
nadeelige gevolgen op den cluur kan worden 
toegestaan, de grenswaarclen beeft bereikt, die 
in n°. 151 dezer kolom sub 3°. zijn vastgesteld. 

188. Spoedig intreclende vermoeidheid bij 
bet zien op afstancl, indien bij officieren vnn 
de zeemacbt (voor zoover niet genoemd in 
een der andere rubrieken) en bij die categorieen 
van militairen, die in kolom I (n°. 14) genoemcl 
zijn onder A, C, D en F , zonder aanwending 
van glazen, een grootere gezichtsscherpte clan 
de in n°. 151 dezer kolom sub 1 °. en 3°. vast• 
gestelde waarden slechts gedurende korten 
tijd kan worden aangegeven, en de gezicbts
scherpte weldra in die mate afneemt, dat eene 
van de in dit nummer aangegeven waarden 
wordt bereikt. 

189. Verschil van breking in twee tegen
overgestelde meridianen van het oog (enkel
vouclig, samengesteld of gemengd astigma
tismns): 

1°. voor de officieren van de zeemacbt, voor 
zoover niet genoemd in een der andere ru
brieken, en die categorieen van militairen, die 
in kolom I (n°. 14) genoemcl zijn oncler A 
en C: 

indien de gezicbtsscberpte zonder aanwen
ding van glazen, de grenswaarden beeft be
reikt, die in n°. 151 dezer kolom sub 1°. zijn 
vastgesteld. 

2°. voor de officieren, beboorende tot het 
korps officieren van administratie der zeemacht, 
officieren der landmacht eu die categorieen 
van militairen, die in kolom I (n°. 14) genoemd 
zijn onder G : 

hetzelfde als onder 1°. is vermeld, doch cle 
gezicbtsscherpte in deze gevallen te bepalen 
met aanwending van sferische en cylindrische 
glazen van zoodanige breking, dat bun ge
bruik zonder nadeelige gevolgeu op den duur 
kan worden toegestaan, en voor zoover betreft 
de eerstgenoemcle soort van glazen, onder in
acbtneming Yan het bepaalde aangaande den 
graad van bijziendheid in n°. 186 dezer kolom 
vermeld. 

3°. voor die categorieen van militairen, die in 
kolom I (n°. 14) genoemd zijn oncler B en H: 
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hetzelfde als onder 1°. is vermeld, doch de 
gezichtsscherpte in deze gevallen te bepalen 
met aanwend ing van sferische glazen van 
zoodanige breking, dat hun gebruik zonder 
nadeelige gevolgf)n op den duur kan worden 
toegestaan, onder inachtneming van het be
paalde aangaande den graad van b ijziendheid 
in n°. 186 dezer kolom vermeld. 

4°. voor die categorieen van m ilitairen, die 
in kolom I (n°. 14) genoemd z ijn onder D 
en F: 

indien de gezichtsscherpte, zonder aanwen
ding van glazen, de grenswaarden heeft be
reikt, die in n°. 151 dezer kolom sub 3°. zijn 
vastgesteld. 

5°. voor de categorie van militairen, die in 
kolom I (n°. 14) genoemd is onder E: 

hetzelfde als onder 4°. is vermeld, doch de 
gezichtsscherpte in deze gevallen te bepalen 
met aanwending van sferische glazen van zoo
danige breking, dat hun gebruik ,1onder na
deelige gevolgen op den duur kan worden 
toegestaan, oncler inachtneming van het be
paalcle aangaande den graad van bijzienclheid 
in n°. 186 dezer kolom vermeld. 

190. Blijvende verlamming der accomrno
datie van beide oogen. 

Hals. 

191. Slepende ontsteking van halswervels 
of van hunne gewrichten. 

192. Vergroeiing van halswervels. 
193. Belang rijk verdr[laide of scheeve stand 

van het hoofd. 
194. Onwillekeurige bewegingen van bet 

hoofd. 
195. Kropgezwel in belangrijken g raad. 
196. Fistel van het strottenhoofd of van de 

luchtpijp. 
197. Hardnekkige ontsteking van bet keel

slijmvlies. 
198. Belangrijke vergrooting en verharding 

der amanc1elen. 
199. Belangrijke misvorming van het strot

klepje. 
200. Slepende ontsteking van het strotten

hoofd. 
201. Blijvencle heeschheicl, stemmeloosh e icl 

of te zwakke stem. 
202. Slepende ontsteking va11 den slokc1arm. 
203. Organische vernauwing van den slok

darm. 
204. P laatselijke verwijding van den slok

darm met stoorn is in de spijsvertering of met 
algemeene lichaamsvermagering. 

205. Slokc1armfistel. 

Borst. 

206. Buitengewone ontwikkeling der borst-
klier. 

207. Belaugrijke misvorming der borstkas. 
208. Onvoldoend ontwikkelde borstkas. 
209. Belangrijke misvorming van het slentel

been. 
210. Slepenc1e ontsteking van de luchtpijp

takken. 
211. Plaatselijke verwijding van de lucht-

pijptakken (bronchiectasis). 
212. Slepende longontsteking. 
213. Slepende borstvliesontsteking. 
214. Emphyseem der longen in belangrijken 

graad . 
215. Belangrijke vergroei ing van het borst

vlies van long en ribben. 
216. Telkens terugkeerende asthmatische 

aanvallen . 
:217. Telkens terngkeerende bloeclspu wing. 
218. Fistel van de borstholte. 
:219. Belangrijke verplaatsing van het hart. 
220. Slepende ontsteking van het hart of 

van zijne vliezen. 
221. Klapvliesgebreken van het hart of van 

de groote vaten. 
222. Belangrijke vergrooting, verwijd ing of 

vetontaarding van het hart. 
223. Hartvang (angina pectoris). 
224. Ziekelijke gewijzigde hartswerking in 

belangrijken graad. 

Bitik- en bekkenstreek. 

225. Belangrijke spijsverteringsstoornissen. 
226. Slepencle ontsteking van h et maagslijm• 

vlies. 
227. Belangrijke verwijding van cle maag. 
228. Slepencle maagzweer. 
:.l:29. V erzakking der buiksingewanden (ente

roptosis). 
230. Slepende ontsteking van het darmslijm

vlies. 
231. Slepende darmzweer. 
232. Slepende of telkens terugkeerende ont

steking van het wormvormig aauhangsel (ap
pendicitis). 

233. Slepende persloop (dysenteria chronica). 
234. Inclisch e spruw (aphthae tropicae) . 
235. Slepende darmwind,1ncht in belang

rijken graad (meteol'ismus). 
236. Hardnekkige stoelverstopping in belang

rijken graad. 
237. Plaatselijke vernauwing van het darm

kanaal. 
238. Fistel van eeu der spijsvcrtoringsor

ganen. 
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239. Tegennatuurlijke of kunstrnatig ge
vormde aars. 

240. Verlamming der sluitspier van den aars. 
241. Telkens terugkeerende uitzakking Yan 

den endeldarm. 
242. Hardnekkige aarskloven. 
243. Aarsfistel. 
244. Belangrijke aambeien. 
245. [:l lepende buikvliesontsteking . 
246. Slepende ziekten van de lever. 
247. Slepende v.iekten van de galblaas of 

van de galwegen. 
248. Telkens terugkeerende galsteenkoliek. 
2'19. Dwalende m ilt. 
250. Belangrijke vergrooting of andere sle

pende ziekten Yan de m ilt. 
251. Slepende ziekten van de alvleescbklier. 
252. Ingewandsbreuken , indien de breuk 

door bet dragen van een breukband niet voort
durend goed is in te houden . 

253. Dwalende nier. 
254. Slepende ziekten van de nier of van 

bet nierbekken. 
255. Telkens terugkeerende niersteenkoliek. 
256. Slepende ziekten van de pisblaas. 
257. Aanboudend of telkens terugkeerend 

bloedwateren. 
258. B!aassteen . 
259. Belangrijke vernauwing van den pisweg. 
260. Piswegfistel. 
261. Slepende ontsteking, vergrooting of 

ontaarding der voorstanderklier. 
262. Belangrijke stoornis in de pisloo:;-,ing. 
263. Onwillekeurige afvloed van de pis. 
264. Belangrijke misvorming van de roede. 
265. Slepende ontsteking van den bal, van 

den bijbal of van de zaadstreng. 
266. Terugbouding in bet lieskanaal van een 

of van beide ballen. 
267. Gemis -an beide ballen. 
268. Belangrijke ontaarding van den bal. 
269. Waterbreuk (bydrocele) van den bal of 

van de zaadstreng in belangrijken graad. 
270. Aderbreukvan de zaadstreng (varicocele) 

in belangrijken graad. 
271. Balzakverslapping in belangrijken graad. 
272. Slepende zaaqvloed in belangrijken 

graad. 

Rug en ledematen. 

'273. Misstand van den scbouder in dien graad, 
-dat daardoor bij den gekleeden man wanstal
tigbeid duidelijk zicbtbaar is. 

274. Belangrijke misvorming van bet scbou
derblad. 

275. Belangrijke vleugelvormige afwijking 
van het schouderblad. 

276. Slepende ontsteking van borst- of lenden. 
wervels of van bunne ge wricbten . 

277. Vergroeiing van borst- of lendenwervels. 
278. Blijvende buitengewone krornming van 

de wervelkolom (scoliosis, kyphosis, lordosis). 
279. Misstand van de heup in dien graad, 

dat daardoor bij den gekleeden man wanstal
tigheid duidelijk zichtbaar is. 

280. Geheel of gedeeltelijk gem is rnn een 
der ledematen . 

281. Belangrijke verkromming van een der 
ledematen. 

282. Misvorming van een hand met belang
rijke stoornis in de verrichtingen. 

283. Gernis van een duim. 
284. Gedeeltelijk gemis van een duim met 

belangrijke stoornis in de verrichtingen. 
285. Gemis van een Yinger of van meerdere 

vingerleden aan een hand met belangrijke 
stoornis in de verrichtingen. 

286. l\fisstand of verstijving van een duim, 
van een vinger of van vingerleden met belang
rijke stoornis in de verrichtingen. 

287. Zweethanden in belangrijken graad. 
288. :Mankgaan . 
289. Buiten- of binnenwaartsche stand van 

een of van beide knieen in belangrijken graad. 
290. V erplaatsing of tegennatuurlijke bewe

gelijkheid van de knieschijf . 
291. Misstand of misvorming van den voet, 

indien daardoor het gaan of het dragen van 
het scboeisel bemoeilijkt wordt. 

292. Gemis van een grooten teen . 
293. Gedeeltelijkgemis van een g rooten teen, 

indien daardoor het gaan bemoeilijkt wordt. 
294. Verstijving of belangrijke misstand van 

een g rooten teen, indien daardoor het gaan of 
bet dragen van bet sch oeisel bemoeilijkt wordt. 

295. Gemis aan een der voeten van twee of 
meer teenen , indien daardoor het gaan be
moeilijkt wordt. 

296. Gemis van een kleinen teen met het 
middenvoetsbeen. 

297. Geheel of gedeeltelijk gemis van het 
nagellid van de m eeste teen en aan een dervoeten , 
inclien daardoor bet gaan bemoeilijkt wordt. 

298. Belangrijke m isstand van een of meer 
teenen, indien daardoor het gaan of h et dragen 
van het schoeisel bernoeilijkt wordt. 

299. Doorborende voetzweer (ma!um perfo
rans pedis). 

300. Hardnekkige eeltvorming, indi en claar
door h et gaan bemoeilijkt wordt. 

301. Hardnekkig stinkend voetzweet. 
302. Belangrijke misvorming of ontaarding 

van een of meer nagels. 
303. Kwaaclaardige nagelzwee r. 
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B. REGLEMENT op het geneeskundig onder
zoek omtrent de geschiklheid voor den 
krijgsdienst van militieplichtigen en van 
hen, die bij de niilitie zijn ingelijfd of 
die krachtens wettelijke vei]Jlichtingen tot 
de landweer behooren, alsm.ecle van hen, 
die tot vrijwilligen dienst bij het Reserve
pe-rsonee/. der landrnacht, al of niet rnet 
besternming voor den dienst bij de land
weer, wenschen te worden toegelaten en 
van hen, die bij het Reserve-personeel 
cler landmacht dienen. 

Art. 1. De geschiktheid voor den krijgs
clienst van militieplichtigen en van hen , clie 
bij de militie zijn ingelijfcl , worclt onderzocht 
en beoo1·deeld overeenkomstig dit reglement. 

2. Voor den dienst worden ongeschiktgeacht 
de in bet vorig artikel bedoelde personen , te 
wier aanzien genoegzame zekerheid bestaat, 
clat zij ziekten of gebreken hebben in artikel 3 
vermeld, voor zoover geen herstel binnen korten 
tijd mogelijk geacht wordt. 

Ten opzichte van hen, die in geval van 
ontslag uit den dienst door andere militie
plicbtigen kunnen worden vervangen, zal de 
zekerheid of het herstel, in de vorige zinsnede 
van dit artikel hedoeld, moeten verkregen 
worden binnen den tijd, waarin volgens de 
wet na hunne aflevering herkeuring bij Gede
puteerde Staten kan worden aangevraagd. 

Voor clen dienst wordt rnede ongescbikt 
geacht de ingelijfde bij de militie, die voor 
bet geval eene heelkundige kunstbewerking 
uitzicht geeft op het verkrijgen of herkrijgen 
van de geschiktheid voor den dienst, er ·niet 
in toestemt cleze kunstbewerking te ondergaan. 

3 . De ziekten en gebreken, in artikel 2 be
doeld, zijn , 

ZIEKTEN EN GEBREKEN, 
welke militieplichtigen ongeschikt ,naken voor 

den dienst bij zee- of land,nacht, met inacht
neming van het bepaalde bij het eerste 

licl van artikel 2. 

§ 1. ZIEKTEN J<:N GEBREKEN, WELKE 'IET 

ALTIJD TOT BIJZONDERE LICHAAMS· 

S'l'U]:<"':KEN BEPERKT ZIJN. 

a. Afwijkingen in de alge,neene lirhaa,ns
gesteldheid. 

1. Te groote omvang van het licbaam vooral 
van den buik, door vetvorming. 

2. Te groote gestalte met eene zwakke 
licbaamsgesteldheid (bet zoogenaamd uit de 
kracht gegroeid zijn). 

3. Te geringo algemeene lichaamsontwik-
keling. 

4 . .A.lgemeene vermagering. 
5 . .A.lgemeene lichaamszwakte. 
6. , ervroegde ouderdomsgebreken (versleten 

lichaamsgestel). 
7. W erkelijke ouderdomsgebreken. 
8. Belangrijke misvorm ing van het lichaam. 
9. Belangrijke verwondingen . 

b. Ziekelijke gesteldheid van de lmid, het ondl!'I~ 
hi,ids.bindweefsel en het spierstelsel. 

10 . .Blijvende ziekelijke verkleuring cler huid 
in belangrijken graad. 

11. Hardnekkige huidziekten. 
12. Hardnekkige clroge klo,en. 
13. Hardnekkige zweren. 
14. itgebreide versterving. 
15. Diepe vastzittende litteekens. 
16. Uitgebreide oppervlakkige litteckens met 

neiging tot wederopenbreken. 
17. Uitgebreide verouderde verbarding en 

verdikking van de buid of van bet onderhuids
bindweefsel. 

18. Hardnekkige en belangrijke vergrooting 
van watervaatsklieren. 

19. Slep1mde zuchtige zwelling in belang
rijkeii graad van een of ander lichaarnsdeel. 

20. Volkomen of onvolkomen verlamming 
van spieren. 

21. Hardnekkige periodieke spierkrampen 
(tetanie). 

22. Slepende ontsteking, blijvende samen
trekking of verkorting van een of meer spieren, 
pezen, peesscheden of peesvliezen. 

23. Belangrijke voedingsstoornissen van een 
of meer spieren. 

24. Scheuring of verplaatsing van spieren, 
pezen of banden . 

25. Hardnekkige bindweefselfistel. 

c. Ziekelijke vl!'l·anderingen in de beencleren en · 
gewrichten. 

26. Slecht genezen heenbreuken. 
27. Slepende ontsteking van bet beenvl ies of 

van bet beenmerg of de gevolgen dezer ziekten. 
28. Belangrijke voedingsstoornissen van een 

of meer beenderen. 
29. 11'.l:isvorming van beenderen of gewrichts-

uiteinclen . 
30. Verouderde ontwrichtingen. 
31. Zich telkens herhalende ontwrich tingen. 
32. Slepende gewrichtsontsteking of hare 

gevolgen. 
33. Gewrichtsverstijving. 
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34. Loslating of verplaatsing van gewricbts
kraakbeenderen. 

35. Gewrichtsmuizen. 
36. Valscbe gewricbten. 

d. Gezwellen, voortbrengselen van ziekelijken groei, 
vreemde licha,nen en concre,nenten. 

37. Vet-, vezel-, slijm-, beurs-, kraakbeen- of 
v.enuwgezwellen in belangrijken graad. 

38. Gezwellen door dierlijke of plantaardige 
parasieten veroorzaakt ( cysticercus, ecb ino
coccus. actinomyces, bot•:yomyces, etc.). 

39. Belangrijke hoornuitwassen." 
40. Belangrijke peeslmoopen. 
41. Belangrijke beenuitwassen, verbeening 

of kraakbeenvorming van het bind- of van 
bet spierweefsel. 

42. Kwaadaardige gezwellen. 
43. Algemeene of plaatselijke knobbelzucht 

(tuberculosis). 
44. Belangrijke koude of verzwakkingsabs 

cessen. 
45. Poliepen in een of andere lichaamsholte. 
46. Vreemde lichamen of concrementen in 

een of antler lichaamsdeel of lich·aamsholte. 

e. Ziekten der bloed- en watervaten. · 

47. Ware of valsche slagaderuitzetting. 
48. Belangrijke ontaarding der slagader

wanden. 
49. Ziekelijke verwijding der haarvaten met 

belangrijke ontaarding of wanstaltigheid. 
50. Groote of uitgebreide aderspatten. 
51. Watervaatsfistel. 

f. Ziekten van het zenuwstelsel. 

52. Slepende ziekten der hersenen of van 
het r nggemerg. 

53. Volkomen of onvolkomen verla=ing 
van zenuwen. 

54. Slepende zenuwpijn in belangrijken graad. 
55. Hardnekkige telkens terugkeerende hik. 
56. Aanhoudend beven van een of meer 

ledematen. 
57. St. Vitusdans. 
58. Vallende ziekte (epi lepsia). 
59. Schrijfkramp in belangrijken graad. 
60. Duizelingen, indien zij aanhoudend zijn 

of telkens terugkeeren . 
61. H ardnekkige zeeziekte. 
62. Slaapwandelen. 
63. Ziekelijke prikkelbaarbeid met spoedige 

uitputting van het zenuwstelsel (neurasthenia). 
64. Belangrijke nerveuze stoornissen van 

overwegend functioneelen aard (hysteria, neu
rosis traumatica). 

65. Duidelijk uitgedrukt heimwee, indien 

bet zicb herhaalt na verlof of na overplaatsing. 
66. Overprikkeling van bet zen u wstelsel en 

ziekelijk veranderde gemoedsstemming. 
67. Krankzinnigheid. 
68. Na krankzinnigheid overgebleven bij-

zondere voorbeschiktheid tot wederinstorting. 
69. Unnoozelheid (idiotismus). 
70. Stompzinnigheid in belangrijken graad. 
71. Domheid in dien graad, dat de persoon 

ongeschikt blijkt te zijn om in den dienst 
geoe£end te worden. 

g. Algemeene ziekten. 

72. Belang rijke bloedarmoede. 
73. Ziekten, veroorzaakt door veranderde 

samenstelling van h et bloed (leukaemia, anae
mia progressiva, perniciosa, etc.). 

74. Bloederziekte (haemophilia). 
75. Hardnekkige scheurbuik. 
76. Ziekte van Addison. 
77. Ziekte van Basedow. 
78. Myxoedeem. 
79. Akromegalie. 
80. Beri Beri. 
81. Melaatschheid (lepra). 
82. Klierziekte (scrophul0sis) in belangrijken 

graad. 
83. Slepend telkens terugkeerend gewrichts

rheumatisme. 
84. Slepend spierrheumatisme in belang-

rijken graad . 
85. H ardnekkige jicht. 
86. Pisvloed (diabetes insipidus). 
87. Suikerziekte. 
88. Slepende vergiftiging ten gevolge van 

langdurig of aanhoudend misbruik van bedwel
mende of verdoovende middelen . 

89. Slepende metaalvergiftiging. 
90. H ardnekkige syphilis of bare gevolgen . 
91. Slepende moeraskoorts of hare gevolgen 

(cachexia malariae). 
92. Slepende kwade droes. 
93. Slepende trichinenziekte. 

§ 2. ZIEK'l'EN 1-;i,, GEBREKEN A , I. N BIJ7.0N

DER}; LICH.A.AMSSTREKEN. 

H oofd. 

94. Misvorming van het hoofd, waardoor het 
dragen van het hoofdcleksel wordt verhinderd. 

95. Opengebleven fontanellen. 
96. Uitgebreide kaalhoofdigheid. 
97. H ardnekkig hoofdzeer. 
98. Beenverlies aan den schedel in belang

rijken graad. 
99. Indrukking van den schedel. 

100. H ersenbreuk. 
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101. ?iiisvorming van den neu , t t min of 
meer volkomen sluiting der neusgangen of tot 
wanstaltigheid aanleiding gevend. 

102. Wolfzweer (lupus). 
103. Stinkende inwendige neusverzwering 

(ozaena). 
104. Hardnekkige ontsteking van bet neus

slijmvlies met belangrijke belemmering van de 
neusadembaling. 

105. Hardnekkige ettering van de bijholten 
van den neus. 

106. Gedeeltelijke sluiting of misvorming 
van den mond door uitgebreide litteeken
vorming. 

107. Verlies van een belangrijk gedeelte van 
de lip. 

108. Belangrijk verl ies van zelfstandigbeid 
of doorboring van het gehemelte. 

109. Hardnekkige speekselvloed. 
110. Hardnekkige verzwering van het slijm-

v lies der mondholte. 
111. Zeer stinkende adem. 
112. Uitgebreid verlies van tanden of kiezen. 
113. Uitgebreide afbrokkeling van tanden 

of kiezen. 
114. Belangrijke misvorming van de kaak. 
115. Speekselfistel. 
116. Geheel of gedeeltelijk gemis van de tong. 
117. Slepende ziekten van cle tong. 
118. Belangrijke litteekenvorming of ver

groeiingen in de monclholte. 
119. Stotteren of anclere belangrijke spraak

stoornissen. 
120. Gemis of zoodanige misvorming van 

cle oorschelp, dat belangrijke wanstaltigheicl 
worclt veroorzaakt. 

121. Hardboorigheid in clien graad, clat: 
a. fluisterend gesproken woorden op 0.50 

Meter afstancl niet verstaan kunnen worden, 
terwijl het andere oor normaal is; 

b. flui sterend gesproken woorden met het eene 
oor op 1 Meter afstand, met het andere oor op 
4 Metet· afstancl niet verstaan kunnen worden; 

c. fluisterend gesproken woorden met ieder 
oor afzonderlijk op 2 Meter afstand niet ver
staan kunnen worden. 

122. Sluiting, ve rnauwing of woekcringen 
van cle uitwendige gehoorgang, indien de ge
hoorscherpte gelijk is aan eene van de in n°. 121 
aangegeven waarden. 

123. Slepende ontsteking van het trommel
vlies, indien de gehoorscherpte gelijk is aan 
eene van cle in n•. 121 aangeg~,,en waarden . · 

124. Hardnekkige woekeringen van het trom
melvlies op een der ooren. 

125. Doorboring van bet trommelvlies op 
een der ooren, indien wegens de g rootte of 

cle zitplaats van de doorboring de dienst niet 
zal knnnen worden verricht zonder gevaar 
voor wederoptreden eener ooretteri ng of voor 
doofbeid. 

126. lepende ontsteking, organische gebre
ken of zenuwstoornissen van het midden- of 
het binnenoor indien deze: 

a. of aanleiding geven tot hardnekkige oor
su izingen of duizelingen ; 

b. of gepaard gaan met hardhoorigheid in 
dien graad, dat de gehoorscherpte gelijk is aan 
eene van de in n•. 121 aangegeven waarden; 

c. of indien daarnan een ernstig progess ief 
karakter moet woeden toegekend (sclerosis etc). 

127. Sluiting of vernauwing van de Eust
achiaansche buis, indien de gehoorscherpte 
gelijk is aan eene nn de in n° . 121 aangegeYen 
waarden . 

12 . Hardnekkige of telkens terugkeerende 
slepende oorenvloed op een der ooren. 

129. Na masto"id-opcratie overgebleven fistel. 
130. Doofsto_mheid. 
131. Slepende ontsteking van den trnanzak. 
132. U itzetting van den traanzak. 
133. Fistel van den traanzak. 
134. Slepende tranenvloed in belangrijken 

graad met of zonder vernauwing of sluiting 
van een gedeelte der traanwegen . 

135. Gezwellen van de traankliee. 
136. Huidplooi in den binnenooghoek (epi

canthus) met belangrijke wanstaltigheid. 
137. Geheel of gedeeltelijke vergroeiing der 

oogleden onderling of met den oogbol, indien 
daai·door het zien belangrijk wordt belemrnerd 
of aanleiding wordt gegeven tot telken terng
keerende ontsteking. 

138. Splij ting van het ooglid (coloboma pal · 
pebrae) in dien graad, dat bet oog niet rnl
komen kan gesloten worden en berhaalde ont
steking hiervan bet gevolg is. 

139. Geheel of gecleeltelijk gemis van een 
der oogleden. 

140. Verkorting of misvorming van een of 
beide oogleden in dien graad, dat het O0g niet 
volkomen kan gesloten worden en herhaalde 
ontsteking hiervan het gevolg is. 

141. Hardnekkige ooglidskramp. 
142. Verlamming in belangrijken graad van 

den oplichter van bet bovenooglid . 
143 . .Buitenwaartskeering der oogleden (ectro

pion). 
144. Binnenwaartskeering der oogleden (en

tropion). 
146. Binnenwaartsche stand der ooghaartjes 

(trichiasis, clistichiasi ). 
146. Hardnekkige lepende ontsteking van 

den ooglidsrand. 
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147. Geheel of nagenoeg geheel verlies der 
ooghaartjes. 

148. Gemis vun een oogbol. 
149. Belangrijke vergrooting van een of beide 

oogbollen (buphthalmus). 
150. Oogbolstuipen (nystagmus). 
151. Volkomen of onvolkomen verla=ing 

van een of meer oogbolspieren. 
152. Hardnekkige slepencle- oogbinclvliesont

steki ng. 
153. Belangrijke woekeringen op het oog

bindvl ies (trachoma). 
154. Atrophie van het oogbind v lies, al of 

niet gepaarcl met litteekcnvorming. 
155. Verclroiing van het oogbindvlies (xero

sis conjunctivae). 
156. Vleugelvel (pterygium) in belangrijken 

graad. 
157. Hardnekkige slepende hoornvliesont

steking. 
158. Verduisteringen of anclere weefselver

anderingen van het hoornvlies, indien de ge
zichtsscherpte zonder aanwending van glazen : 

a. van het rech teroog = 1 / , of lager, ook 
als het linkeroog een gezichtsscherpte bezit 
= l ; 

b. van het rechteroog = 1 / ,, indien de ge
zich tsscherpte van het linkeroog = '/,; 

c. van h et linkeroog = • / 1 0 , indien de ge
zichtsscherpte van het rechteroog = • /.; 

d. van bet linkeroog = 1 / , 0 of lager, ook als 
het rechteroog een gezichtsscherpte bezit = 1. 

159. Naar voren welving van het hoornvlies 
(keratectasia et keratoconus). 

160. Druifgezwel (staphyloma) van het 
hoornvlies. 

161. Fistel van het hoornvlies. 
162. Slepende ontsteking van den harden 

oogrok. 
163. Druifgezwel (staphyloma) van den har

den oogrok. 
164. Gemis van het regenboogvlies. 
165. Aangeboren sluiting van den oogappel 

(atres ia pupillae). 
166. Hardnekkige slepende ontsteking van 

het regenboogvlies. 
167. Verstopping van ~en oogappel (occlusio 

pypillae). 
168. Afscheuring, gedeeltelijk gemis van het 

regenboogvlies of verplaatsing van den oog
appel (pupilla artificiali s), indien een of antler 
gepaard gaat met verminderdegezichtsscherpte, 
zooals in 11°. 158 is omschreven. 

N .B. Aangeboren splijting van het regen
boogvlies (coloboma iridis) op zich zelf maakt 
niet ongeschikt. 

169. Belangrijke vergroeiing van het regen-

boogvlies met bet hoornvlies (synechia anterior, 
leucoma adhaerens). 

170. Belangrijke vergroeiing van bet regen
boogvlies met de lenskapsel (synechia posterior , 
seclusio pupillae). 

171. Slepende ontsteking van den haarband 
(cyclitis chronica). 

172. Atropbie van een oogbol. 
173. lepencle ontsteking van bet vaatvlies 

of hare gevolgen. 
174. Ont teking van den geheelen oogbol 

(panophtbalmitis). 
175. Uittering (phthisis) van den oogbol. 
176. Slepende ontsteking van h et glas,ocht 

(hyalitis). 
177. Troebelheicl van het glasvocht in be

langrijken graacl . 
178. Blaa worm (cysticercus) of andere en-

tozoa in bet oog. 
179. Gezwellen in bet oog. 
180. Groene staar (glaucoma). 
181. Gemis van de lens (apbakia). 
182. Verduistering van de !en met ver

minderde gezichtsscberpte, zooals in n°. 158 
is omschreven. 

183. Verplaatsing van de lens (luxatio lentis) 
met verminderde gezichtsscherpte, zooals in 
n°. 158 is omschreven. 

184. Slepende ontsteking van bet netvlies 
of hare gevolgen. · 

185. Ontaarding van bet netvlies, al of 
niet met pigmentafzetting (retinitis pigmen
tosa). 

186. Loslating van h et netvlies (solutio 
retinae). 

187. Belangl'ijke beperking van het gezichts
veld. 

188. Blijvencl verrninderde netvliesgevoelig
beid (hemeralopia cbronica). 

189. Gezicbtszwakte (amblyopia) indien de 
gezicb tsscherpte gedaald is tot eene van de 
in n°. 158 aangegeven waarclen. 

N .B. In die gevallen, waarin de gezichts
zwakte gepaard · gaat met hrekingsafwijkingen 
van het oog, welker graad op zich zelf niet 
ongesch ikt maakt, wordt de gezicbtsscherpte 
zonder aanwending van glazen vastgesteld 
met inachtneming van het bepaalde in de bij 
n°. 194 van dit reglement behoorende noot, 
zoodat in gevallen van bijziendbeid van bet 
linkeroog van dezen t·egel moet worden afge
weken, indien na correctie van de breking . 
afwijking de gezichtsscherpte van dit oog 
= • /, of meer bedraagt en de gezichtsscherpte 
van bet rechteroog = 1. 

190. Gemis van lichtontwaring (zwarte staar, 
amaurosis). 
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191. S!epende ontsteking van de gezichts
zenuw. 

192. Ontaarding (atrophia) van de gezichts
zenu"7· 

193. Vaatverstopping der centrale netvlies
slagader. 

194. Bijziendheid (myopia) : 
a. van meer dan 2 Dioptrieen van het 

rech teroog; 
b. van meer clan 5 Dioptrieen van het 

linkeroog. 
N .B. Mindere graden van bijziendheid, bij 

welke na correctie der brekingsafwijking de 
gezichtsscherpte van het rechteroog minder 
is dan 1 en die van het linkeroog minder 
dan ' / , maken ook ongeschikt, tenzij de ge
zichtsscherpte zonder aanwending van glazen 
grooter is dan in n°. 158 is aangegeven. 

195. Oververziendheid (hypermetropia to-
talis). 

a. van 6 of meer Dioptrieen vanh~t rechteroog; 
b. van 9 of meer Di optrieen van het linkeroog. 
196. Spoedig intredende vermoeidheid bij 

het zien op afstand, indien zonder aanwending 
van glazen, een grootere gezichtsscherpte dan 
eene van de in n°. 158 vastgestelde waarden 
slechts gedurende korten tijd kan· worden aan
gegeven en de gezichtsscherpte weldra in die 
mate afneemt, dat eene van de in dit nummer 
aangegeven waarden wordt_ bereikt. 

197. Verschil van breking in twee tegen
overgestelde meridianen van het oog (enkel
youdig, samengesteld of gemengd astigma
tisme), indien de gezichtsscherpte zonder aan
wending van glazen gelijk is uan eene van 
de in n°. 158 aangegeven waarden. 

198. Blijvende verlamming der accommodatie 
Yan beide oogen. 

Hals. 

199. Slepende ontsteking van halswervels of 
van hunne gewrichten. 

200. Vergrociing van halswervels. 
201. Belangrijk verdraaide of scheeve stand 

van h et hoofd. 
202. Onwillekeurige bewegingen van het 

hoofd. 
203. Kropgezwel in belangrijken graad. 
204. Aangeboren halscyste van <lien omvang, 

dat het dragen der uniform bemoeilijkt wordt. 
205. Fistel van het strottenhoofd of van de 

luchtpijp. 
206. Hardnekkige ontsteking van het keel

slijmvlies. 
207. Belangrijke vergrooting en verharding 

der amandelen. 

208. Belangrijke misvormmg van het strot
klepje. 

209. Slepende ontsteking van bet strotten
hoofd. 

210. Blijvende hee chheid, stemmeloosheid 
of te zwakke stem. 

211. Slepeude ontsteking van den slokdarm. 
212. Organische vernauwing van den slok

darm. 
213. Plaatselijke ve rwijding van den slok

darm met stoornis in de spijsvertering of met 
algemeene lichaamsvermagering. 

214. Slokdarmfistel. 

Borst. 

215. Buitengewone ontwikkeling der borst-
klier. 

216. Aitngeboren splijting van bet borstbeen. 
217. Belangrijke misvorming der borstkas. 
218. Onvoldoend ontwikkelde borstkas. 
219. Belangrijke misvorrning van het sleu

telbeen. 
220. Slepende ontsteking van de luchtpijp 

takken. 
:l21. Plaatselijke verwijding van de luchtpijp 

takken (bronchiectasis). 
222. Slepende longontsteking. 
223. Slepende borstvliesontsteking. 
224. Emphyseem der longen in belangrijken 

graad. 
225. Belangrijke vergroeiing van bet borst

vl ies van long en r ibben. 
226. Telkens terugkeerende asthmatische 

aanvallen. 
227. Telkens terugkeerende bloedspuwing. 
228. Fistel van de borstholte. 
2'29. Longbreuk (pneumocele). 
230. Belangrijke verplaatsing ,an bet hart. 
231. Slepende ontsteking van het hart of van 

zijn v liezen. 
232. Klapvliesgebreken van bet hart of van 

de groote vaten. 
233. Belangrijke vergrooting, verwijding of 

vetontaarding van het h art. 
234. Hartvang (angina peectoris). 
235. Ziekelijk gewijzigde hartwerking in be 

langrijken graad. 

Buik en bekkenstreek. 

236. Belangrijke spijsverteringsstoornissen. 
237. Slepende ontsteking van bet maagslijm-

vlies. 
238. Belangrijke verwijding van de maag. 
239. Slepende maagzweer. 
240. Verzakking der buiksingewanden (ente

roptosis). 
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241. 8lepende ontsteking van het darmslijm
vlies. 

242. Slepende darmzweer. 
243. S!epende of telkens terugkeerende ont

steking van h et wormvormig aanhangsel (appen
dicitis). 

244. Slepende pers.loop (dysenteria ch ronica). 
245. Indische spruw (aphthae tropicae). 
246. Slepende darmwindzucht in belangrij

ken g raad (meteorismus). 
247. Hardnekkige stoelverstopping in belang

rijken graad. 
248. Plaatselijke vemauwing van het darm

kanaal. 
249. Fistel van een der spijsverteringsor

ganen. 
250. Navelsplijting (urachus apertus). 
251. Tegennatuurlijke of kunstmatig ge

vormde aars. 
252. Verlamming der sluitspier van der, aars . 
253. Telkens terugkeerende nitzakking van 

den endeldarm. · 
254. Hardnekkige aarskloven . 
255. Aarsfistel. 
256. Belangrijke aambeien. 
257. Slepende buikvliesontsteking. 
258. Slepende ziekten van de lever. 
259. Slepende ziekten van de galblaas of 

van de galwegen. 
260. Telkens terugkeerende galsteenkkol iek. 
261. Dwalende milt. 
262. Belangrijke vergrooting of andere sle-

pende ziekten van de m il t. 
263. Slepende ziekten van de alvleeschklier . 
264. Ingewandsbreuken. 
265. Dwalende nier. 
266. Slepende ziekten van de nier of van 

het nierbekken. 
267. Telkens terngkeerende niersteenkoliek. 
268. Aangeboren splijting van den blaaswand 

(ectopia vesicae). 
269. Slepende ziekten van de p isblaas. 
270. Aanhoudend of telkens terngkeerend 

bloedwateren. 
271. Blaassteen. 
272. Belangrijke ve rnauwing van den µi sweg. 
273. Pigwegfistel. 
274. Slepende ontsteking, vergrooting of ont-

aarding der voorstanderklier. 
275. Belangrijke stoornis in de pisloozing. 
276. Ouwillekeurige afvloed van de pi s. 
277. Aangeboren piswegsplijtiugen (hypo- et 

epispadia), in dien graad, dat de pisloozing 
niet zonder hindernis of verontreinig ing der 
kleederen kan plaats hebben . 

278. Uitwendige twceslachtigheid (herma
ph roditismus). 

279. Belang rijke misvorming van de roede. 
280. Slepende ontsteking van den bal, van 

den bijbal of van de zaadstreng. 
281. Terugh oudiug in het lieskanaal van een 

of van beide ballen. 
282. Gemis of teruggebleven zijn van beide 

ballen in de buikholte. 
283. Dwalende bal. 
284. Belangrijke ontaarding van den bal. 
285. Waterbreuk (hydrocele) van den bal 

of van de zaadstreng in belangrijken graad. 
286. Aderb,·euk van de zaadstreng (varicocele), 

in belangrijken graad. 
287. Balzakverslapping in belangrijken graad. 
288. Slepende zaadvloed in belangrijken 

graad. · 

Rug en lecl!mwten. 

289. Misstand van den sch ouder in dien 
graad, dat daardoor bij den gekleeden man 
wanstaltigheid duidelijk zichtbaar is. 

290. Belangrijke m isvorming van het schou
derblad. 

291. Belangrijke vleugelvormige afwijking 
van h et schouderblad. 

292. Aangeboren splijting van ruggewervels 
(hydrorrhachis, spina bifida). 

293. S!epende ontsteking van borst of lenden
wervels of van hunne gewrichten . 

294. Vergroei ing van borst- of lendenwervels. 
295. Blijvende buitenge\vone kromming van 

de wervelkolom (scoliosis, kyphosis , lordosis). 
296. Misstand van de h eup in dien g raad, dat 

daardoor bij den gekleeden man wanstaltigheid 
cluiclelijk zichtbaar is. 

297. Geheel of gedeeltelijk gemis van een 
der ledematen. 

298. Belangrijke verkromming van een cler 
ledematen. 

299. Misvorming van eene hand met belang
rijke stoornis in de verrichtingen. 

300. Een of meer overtollige of gespleten 
duimen of v ingers. 

301. .A.aneengroeiing van vingers of van een 
vinger met een cluim. 

302. Gemis van een duim. 
303. Gecleeltelijk gemis ~,an een duim met 

belangrijke stoornis in cle verrichtingen. 
304. Gemis van een vinger of van meerclere 

v ingerleden aan een hancl met belangrijke 
stoornis in de verrichtingen. 

305. Misstand of verstijving van een duim, 
van een v inger of van vingerleclen met belang
rijke stoornis in de verrichtingen. 

306. Mankgaan. 
307. Belangrijke afwijking in den normalen 
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stand van een of van beide knieen (o. a. genu 
valgum adolescentium). 

308. Verplaatsing of tegennatuurlijke be
weeglijkheid van de h.-nieschijf. 

309. j\[isstand of misvorming van den voet, 
indien daardoor het gaan of bet dragen van 
het schoeisel bemoeilijkt wordt. 
• 310. Een of meer overtollige teenen, indien 
daardoor het gaan of het dragen van het 
schoeisel bemoeilijkt wordt. 

311. Aaneengroeiing van teenen, indien daar
door het gaan of het clragen van schoeisel 
bemoeilijkt wordt. 

312. Gemis van een grooten teen. 
313. Gedeeltelijk gemis van een grooten teen, 

inclien daardoor het gaau bemoeilijkt worclt. 
314. Verstijving of belangrijke misstand van 

een grooten teen, i ndien daardoor bet gaan of 
het clragen van het schoeisel bemoeilijkt wordt. 

315. Gemis aan een der voeten van twee of 
meer teenen, indien claardoor het gaan bemoei
lijkt wordt. 

316. Gemis van een kleinen teen met bet 
middenvoetsbeen. 

317. Geheel of gecleeltelijk gemis van het 
nagellicl van de meeste teenen aan een der 
voeten, inclien daarcloor het gaan bemoeilijkt 
worclt. 

318. Belangrijke misstancl van een of meer 
teenen, inclien daarcloor het gaan of het dragen 
van het schoeisel bemoeilijkt wordt. 

319. Doorborencle voetzweer (malum per
forans pedis). 

320. Hardnekkige eeltvorming, indien daar
cloor het gaan bemoeilijkt wordt. 

321. Hardnekkig stinkencl voetzweet. 
322. Aangeboren gemis van de nagels aan 

eeu hand of voet. 
323. Belangrijke misvorming of ontaarding 

van een of meer nagels. 
324. Kwaadaardige nagelzweer. 
Behoort bij het Koninklijk Besluit van 

30 Mei 1904 (Staatsblad n°. 113). 

Ons bekend, 

De Minister van Marine, (get. ) ELLIS. 

De 11finister van Staat, Minister van 001·/og, 
(get.) J. ·w. BERG.A.NSIUS. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

BIJLAGE I. 

Bij het geneeskunclig onderzoek van hen, die 
bij de Koninklijke Nederlandsche Marine-Re
serve wenschen te worden aangenomen, zal 
de beoordeeling der ziekten en gebreken, welke, 

ingevolge het 2de en 3de lid rnn artikel 2 van 
het ,,Reglement A op het geueeskundig onder
zoek omtrent de geschiktheid voor den krijgs
dienst van hen, die tot vrijwilligen dienst bij 
zee- of landmacht of bij de Koninklijke N eder
landsche Marine-Reserve wenschen te worden 
toegelaten, en van hen, die daarbij vrijwillig 
dienen", de geschiktheid voor den vrijwilligen 
dienst niet uitsluiten, in ruimen zin dienen 
te geschieden, terwijl bij de toepass ing van 
kolom II van bedoeld Reglement, met inacht
neming van bet bepaalde bij het eerste lid 
van artikel 3, met namvg,zetheid, doch met het 
oog op de besternrning der Mq1-ine-Reserve ge
oordeeld moet worden. 

Ten aanzien van de eischen, aan het gezichts
vernwgen van bet personcel der Koninklijke 
N edel'landsche Mal'ine-Reserve te stellen, geldt: 

Voor Luitenants ter zee der Isle en der 2de 
klasse, Aclelborsten der lste klasse en Buitengewone 
Aclelbo,·sten ( categorie I ): 

De toepassing van nummer 14, kolom I van 
Reglement A zal niet minder streng mogen 
zijn, dan in dat nummer voor de categorie A is 
aangegeven. Zij moeten volkomen klem·oncler
scheidingsvet·1nogen hebben bij het zien met 
beide oogen. 

Vooi· nwchinisten en stoket·s (catego,·ie II ) en 
vo01· matrozen en t01-peclisten ( categ01·ie III ) : 

Te hunnen aanzien moet worden toegepast 
de bepaling van nummer 14, kolom I Yan 
Reglement A, als daarbij voor de categorie C 
is aangegeven. 

Bijzienclheid mag alleen in zoo geringen graad 
worden toegelaten, dat de gezichtsscherpte, 
zonder glazen bepaald, nog voldoet aan de 
eischen, in het vorige lid bedoeld. 

Behalve voor korp01·aal-to1-peclisten en to,-pe
disten, die volkomen kleuronclerscheidingsver
mogen moeten h ebben, is voor reservisten, be
hoorencle tot de IIde en IIIde categorie, onvol
komen kleuronderscheidingsvermogen gem 
reclen tot ongeschiktheid voor den clienst . 

Behoort bij het Koninklijk beslnit van 30 Mei 
1904 (Staatsblad n°. 113). 

Ons bekend, 
De Minister van Ma,·ine, (get. ) ELLIS. 

De Ministet· van Staat, Minister van 001·/og, 
(qet.) J . W. BEI<GANSIUS. 

De Minister van Binnenlanclsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

BIJL.A.GE II. 

Voor den vrijwill igen dienst bij het Reserve
personeel der landmacht zijn ongeschikt per
sonen, die ziekten of gebreken hebben, ver-
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meld in artikel 3 van bet ,,Reglement B op 
bet geneeskundig ouderzoek omtrent de ge
scbiktbeid voor den krijgsdienst van militie
plicbtigen en van b en, d ie bij de militie zijn 
ingelijfd of die kracbtens wettelijke verplicb
tingen tot de landweer bebooren, alsmede van 
hen, die tot vrijwilligen dienst bij bet Re
serve-personeel der laudmacbt, al of niet met 
be temming voor den dienst bij de landweer 
wen cben te worden toegelaten, en van hen, 
d ie bij bet Reserve-personeel der landmacbt 
dienen" , met d ien verstande, dat bij bet 
onderzoek de nummel'S 158, 189, 194, 195 en 
197, bij artikel_ 3 van gemeld Reglement be
doeld, worden gelezen als volgt: 

Nummer 158. Verduisteringen of andere 
weefselveranderingen van het boornvlies, in
dien de gezicbtsscberpte: 

a. van bet recbteroog = ' I. of lager, ook al 
het linkeroog een gezichtsscberpte bezit = 1 ; 

b. van bet recbteroog = • /,, ind ien de ge
zicb tsscberpte van bet linkeroog = 1 / , ; 

c. van bet linkeroog = • /, 0 , indien de ge
zichtsscherpte van bet recbteroog = , /, ; 

d. van bet linkeroog = 1 / , 0 of lager, ook 
als bet rechteroog een gezichtsscherpte bezit 
= 1. 

.B. De gezicbtsscherpte in dit geval te 
bepalen met aanwending van sferische glazen 
van zoodanige breking, dat hun gebrn ik 
zonder nadeelige gevolgen op den duur kan 
worden toegestaan en onder inachtneming van 
bet bepaalde aangaande de graden van bij
ziendbeid en oververziendbeid in n•. 194 en 
n•. 195 vermeld. 

Nummer 189. Gezichtszwakte (amblyopia), 
iudien de gezicbtsscberpte gedaald is tot eene 
van de in n•. 158 aangegeven waarden. 

N.B. In die gevallcn, waarin de gezicbts
zwakte gepaard gaat met brekingsafwijkingen 
van bet oog, welker g raad op zicb zelf niet 
ongeschikt maakt, wordt de gezicbtsscherpte 
bepaalcl met aanwending van sferi sche en 
cylindriscbe glazen van zoodanige breking, 
dat bun gebruik zonder nadeelige gevolgen 
op den duur kan worden toegestaan. 

N ummer 194. Bijziendheid (myopia) ; 
a. van 3.5 of meer Dioptrieen van bet 

rechteroog; 
b. van 6 of meer Dioptrieen van h et linker

oog. 
N.B. Mindere graden van bijziendbeid, bij 

welke geen volkomen correctie van de brekings
afwijking mogelijk is, maken ook ongescbikt 
indien zij vallen in de termen van n•. 189 
met inacbtneming van bet bepaalde in de b\i 
dit nummer behoorende noot. 

Nummer 195. Oververziendheid (hyperme
tropia totali ) : 

a. van 6 of meer Dioptrieen van bet rech
teroog; 

b. van 9 of meer Dioptrieen van bet linker
oog. 

Nummer 197. Verschil van breking in twee 
tegenovergestelde meridianen van bet oog 
(eukelvoudig, samengesteld of gemengd astig
matisme), indien de gezicbtsscherpte gelijk is 
aan eene van de inn•. 158 aangegeven waarden. 

N .B. De gezichtsscherpte in dit geval te 
bepalen met aanwending van sferisehe en 
cylindrische glazen van zoodanige breking, dat 
bun gebruik zonder nadeelige gevolgen op 
den duur kan worden toegestaan, en voor 
zooveel betreft de eerstgenoemde soort van 
glazen, onder inacbtneming van het bepaalde 
aangaande den graad van bijziendbeid en over
verziendbeid in n•. 194 en n•. 195 vermeld. 

Beho6rt bij het Koninklijk besluit van 
30 Mei 1904 (Staatsblad n•. 113). 

Ons bekend, 

De Minister van Marine, (.get.) ELLIS. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
(.get.) ,J. W . B ERG.A.NSIUS. 

De Minister van Binnenlandsche Z aken, 
(.get.) KUYPER. 

30 Mei 1904. Bi:sLurr van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken , boudende vast
stelling Yan den vorm der kennisgeving 
bedoeld bij art. 12 der Veiligheidswet en 
dien der opgave, bedoeld bij art. 13 dier wet. 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken ; 
Gelet op de artt. 12 en 13 der Veil igbeidswet; 

Heeft goedgevonden : 
den vorm der kennisgeving, bedoeld bij 

art. 12 der Veiligheidswet, en dien der op
gave , bedoeld bij art. 13 dier wet, vast te 
stellen overeenkomstig de bij deze beschikking 
_gevoegde modellen. 

's Gravenhage, den 30sten Mei 1904. 

(qet.) KUYPER. 

0 P GAVE overeenkomstig art. 13 de,· Veilig
heidswet (wet van den 20sten Juli 1895, 

Staatsblad n•. 137). 

Ondergeteekende . , wonende 
te . . , aan 
straat. 
gracllt n°. 
ent. 

hoof<l van eene fabric• 
' bcstuurtler werkplauts , 
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gelegen in de gemeente aan 
slraat 

. . gracht n°. in werking gebracht 
enz. 

v66 r den l sten Januari 1897 , verklaart, dat: 
op den . . . . . . 

1°. in bovenbedoelcle fabriek wordt uitge
wcrkplaals 

oefend h et bedrijf van 

2°. als drijfkracht aldaar wordt gebezigd 

3°. het aantal der aldaar gebruikte kracht
werktu igen bedraagt . 

4°. het aantal personen, die aldaar in den 
regel zullen verblijven, bedraagt . 

5 .. fabriek b l t t d' . . h . 0
• ZJJne werkplaals e 10ort o 1e mr1c tm-

gen, welke volgens de Hinderwet gevaar, schade 
of hinder kunnen veroorzaken, en dat hem over-

eenkomstig die wet vergunning tot oprichting 
.. fabriek . I d b" van Z!Jne werkpla~ts IS ver een 1j 

Ueslnit ,•nn Burgemeestt-r en \Vcthouders Yan 
hesluit van Gedeputeerde ~tatrn van van . .. 1 .. 

KoninkliJk beeluit 

Den 

Aan 
den Biwgemeester van 

1 
(handteekening) : 

De Burgemeester van ver-
klaart, dat deze kennisgeving door hem is 
ontvangen den . . . 1 

Behoort bij beschikking van den 1\Iinister 
van Binnenlandsche Zaken van 30 Mei 1904, 
n°. 2316, afd. A . 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, (get.) DIJCKMEESTER. 

Aanduitling van hetgeeu in neven
staancle kennisgeving moet 

worden ingevulcl. 

K E N N I S GE V I N G overeenlco,nstig art. 12 cle,· Veili,q• 
heidswet (we t van 20 Juli 1895 , Staatsblad n°. 137). 

Aard der inrichting 

N aa.m. en voornaam van den 
persoon , wien het ongeval is 
overkomen. 

Dag en uur, waarop het on
geval plaats had 

Bedrijf waarin het ongeval is 
voorgekomen . 

Plaats van het ongeval 
vVerkzaamheden , waarbij het 

ongeval is voorgekomen 
Aard van het ongeval en om

schrijving van het lichamelijk 
letsel. 

Oorzaak van het ongeval 
Handteekening . 
Naam der gemeente waar het 

ongeval plaats had 

Ondergeteekende 
shaat 

aan . gracht, n°. 
enz. 

gelegen in de gemeente 

. , wonende te 

hoofd 
' bestuurdCf van 

aau 
straat 
:,:racht , n°. 
cuz. 

verklaart dat 

wonende te . 
slraat 
~rac ht , n°. 
euz. 

van beroep 

den 

in 

~t,huwd 
' ongehuwU 

1 

en zich bezighield met. 

tengevolge van . 

op 

des 

tenvijl 

Den 

A.an 
clen Bwrgemeester van 

aan 

1\(i zich bevond 
z" 

dag, 

ure 

1 

De Burgemeester van verkluart, dat deze 
kenni sgeving door hem is ontvangen den. 1 

Behoort bij de beschikkiug van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 30 Mei 1904, 
11°. 2316, afd. A. 

Mij bekend, 

De Secr.-Gene,·aal' ( get. ) DIJCKMEESTER. 
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31 Mei 1904. .BESLUIT, boudende wijzig ing en 
aanvulling van de bepalingen nopens den 
vrijdom van den accijns voor gedistilleerd , 
dat met boutgeest vermengd is. S. 114. 

WIJ WILHELMINA , :irnz. 

Op de voot·dracht van Onzen Minister van 
l!'inancien van 9 April 1904, n°. 24, Invoerrecb
ten en Accijnzen; 

Gezien artikel 2 der wet van 7 Juli 1865 
(Staatsblad 11°. 80) ; 

H erzieu het K on inklijk besluit van 14 Sep
fem her 187i (Staatsblad n°. 89), gewijzigd bij 
de K oninklijke besluiten van 1 November 1886 
(Staatsblad n°. 178), 3 N ovember 1896 (Staats
blad 11°. 161) en 9 November 1900 (Staatsblad 
n°. 175) en bij Ons besluit van 2 October 1903 
(Staatsblad n°. 265); 

Den Raad van State geb oord (advies van 3 
Mei 1904, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Mei 1904, n°. 58, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en be luiten : 
Art. 1. Artikel 7 van het K oninklijk besluit 

van 14 September 1872 (Sfaatsblacl n°. 89) 
wordt gelezen als volgt: 

,,Voor de toepassing van den v rijdom vol
' gens artikel 1 litt. b, moet bet gedi stillcerd, op 

elken hectoliter na berleiding tot de sterkte 
van bonderd percent, worden vermengd: 

,,a. met zeven en een halven liter donkeren 
houtgeest, of 

,,b. met twaalf en een h a! ven liter blanken 
houtgeest . 

,,De houtgeest moet zijn van eene door On
zen Minister van Financieu goedgekeurde sa
menstelling. 

,,De gemengde vloeistof wordt geuoemd ge
methyleerd gedistilleerd." 

2 . De vermenging met blanken houtgeest is 
alleen geoorloofd voor gedistilleerd, bestemd 
om te wordeu ingeslagen door hen, die dit ten 
behoeve van huune nijverheid noodig hebbeu 
en daartoe van Onzen l\Uni ste r van F in ancien 
eene vergunning hebben verkregon . 

Voorts gelden hieromtrent de volgende be
palingen : 

a. de hoeveelheid gedistilleerd, d ie ter ver
menging wordt aangeboden, moet voor iederen 
belaughebbende ten minste bedragen twee bec
toliter van vijf en taohtig percent of boogere 
sterkte; 

b. alvorens tot de vermenging wordt overge
gaan, moet aan de met bet toezioht belaste 
ambtenaren worden vertoond een bcwijs, afge
gegeven door den ontvanger der acc ijnzen over 

de plants, waar de inslag ,~au bet ,·ermengde 
gedistilleerd zal gescbieden, waaruit blijkt, dat 
de bovenbedoelde vergunning is verkregen ; 

c. na de vermenging wordt bet voor bet on
vermengde gedistilleerd afgegeven document 
op den gewonen voet afgeteekend, ingeleverd 
en gezuiverd; 

d. voor den uitslag, bet vervoer en den in
slag ter plaatse van bestemming, van bet ge
methyleerd ged ist illeerd wordt een vervoerbil
jet afgegeven oncler borgstelling voor fl en ac
cijns, welke borgstelling eerst wordt opgebeYen, 
nadat dit vervoerbiljet ten kantore van afgifte 
is tei-uggekomen , voorzien van eene verklaring 
waaruit blijkt, dat de inslag in tcgenwoordigheid 
van een of meer ambtenareu heeft plaats gebacl; 

e. bet gemethyleerd gedistilleerd mag eukel 
worden gebezigd in de pancl en en tot de doel
eiuden, die in de voormelde vergunuing ge
noemd zijn; 

f. bet gemetbyleerd gedist illeerd mag, zon
der ui td rukkelijke toestemming van Onzen 
Minister Yan Financien, n iet uit de in de ver
gunning genoemde panden worden verwijderd; 

g. Onze Minister van Financien is bevoegd ; 
L om de vergunning te beperken tot eene 

bepaalde hoeveelheid per jaar ; 
2. om de vergunning te alien t ijde in te 

trekken ; 
h. Het Koninklijk besluit van 3 November 

1896 (Staaf,qb/acl 11°. 161) is op bet hierbedoelde 
gemethyleerd ged istilleerd n iet van toepassing. 

3 . Aan artikel 22 van bet Koninklijk besluit 
van 14 September 1872 (Staatsblad n°. 89) 
wordt acb ter het bepaalde sub litt. c toege
voegd: d. ,,gemethyleerd gedistilleerd over te 
,,halen, teuzij met toestemming van Onzen 
,,Minister van F inancien en met inachtneming 
,,van de door hem te treffen voorzieningen 
,.tegen m isbruik. " 

4 . Ons voormeld besluit van 2 October 1903 
(Staatsb/acl n°. 265) wordt ingetrokken. 

5 . Dit bcsluit treedt in werking op den twee
den dag na dien der dagteekening van b et 
Staatsblad en van de Staatscou,·ant, waarin het 
is geplaatst 

Onze Minister van l!' inancien is belast met 
de uitvoering van d it beslu it, dat in het Staats
blacl en gelijktijdig in de Staatscoit.-ant zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift :,al worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 31sten Mei 1904. 
(.!Jet .) WILHELMINA. 

D e ])!Iiniste,· van F inanciiin, 
( get .) HAR'!'}! Y. TECKLEKBURG. 

( Uitgeg. 18 Juni 1904.) 
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31 llfei 1904. BESJ,UlT, houdende ,aststelling 
van I nstructien voor de Commandanten 
van Onderdeelen en Yan F orten in de 
Linien en Stellingen, , oor tijden mu 
oorlog of oorlogsgevaar. . 115. 

WIJ WILHELMINA, KNZ. 

Op de voo,.dracht van Onzen M inister van 
Staat, Minister van Oorlog, en va11 Onzen 
Minister van Marine van 10 Mei 1904, Kabinet, 
L •. IJ• • , en van 26 lllei 1904, bul'eau S/ 8 
11°. 484 geheim; 

Gezien de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
n°. 1:28), boudcncle bepalingen tot nitvoering 
rnn artikel 187 cle t· Grondwet ; 

Overwegencle, dat het in aan slu it ing van 
het Koninklijk be luit van 9 Januari 1901 
(Staatsblad n°. 23) noodzakelijk i , de bevoegd
heden en verplichtingen vast te tellen van 
de Commandanten van Onderd eelen en van 
Forten in de L inien en Stellingen, voor tijden 
van oorlog of oorlogsgevaar ; 

Hebben goeclgevonden en ve,.staan, goecl te 
keuren en vast te stellen de bij dit besluit 
gevoegcle en hierna genoemde Instructien: 

1°. Instructie voor de Commandanten va; 
Onderdeelen en van Forten in de Niemce Hol
landsche Waterlinie, voot· tijden van oorlog of 
oorlogsgevaar. 

2°. lnstructie voor de Comrnandanten van 
Onderdeelen en \'an Forten in cleStellingvan A,n
stenlmn, voor tijden van oorlog of oorlogsge,aar. 

3°. Instructie voor de Commandanten van 
Onderdeelen en van Forten in de Stelling van 
de Monden der Maas en van het Ha,·ingvliet, 
voor tijclen van oorlog of oorlogsgevaar. 

4°. Instructie voor de Commandanten van 
Forten in de Stelling van den H elder, voor 
tijden van oorlog of oorlogsgevaar. 

5°. Instructie voor de Commanclanten van 
Forten in de Stellin,q van 't Hollandsch Diep 
en het Volkerak, voor tijden van oorlog of 
oorlogsgevaar. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn iecler voor zooveel hem betreft, belast 
met de nitvoering van clit beslnit, waarvan, 
evenals van de daarbij behoorende Instructien, 
afschrift zal worclen gezonden aan Onze Mi
nisters van Justitie, van Binnenlandsche Zaken 
en van Waterstaat, Handel en Nijverheid, en 
dat met die Instructien in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 31sten Mei 1904. 
(.ge t. ) WILHELJIUN A. 

D e Minister van Staat, Ministe,· van Oo,·log, 
(get.) J, \ ~ . BERGANSIUS. 

De llfiniste,· van Marine, (get. ) ELLIS. 

(Uitgeg . 13 Juli 1904.) 

Behoort bij bet Kon inklijk besluit Yan 
31 ::\Tei 1904, (Staatsblad n°. 115). 

I nstru,etie voo,· de Com,nandcmten van Ond1w
deelen en van Forten in de Nieuwe Hol
Jandsche Watel'l inie voo,· tijden Nm 

oo,·log of oo,·logsgevaar. 

EERST E HOOF DS'fUK. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De "Nieuwe Hollandsche Waterlim1e 
is ve rdeeld in Groepen, en elke Groep in 
Vakken op de wijze al in de Memoricn ,an 
Verdediging is aangegevcn. 

2. Onder ,,forten" worden in deze Instructie 
verstaan, de duurzame of tijdelijke verdedi
gingswerken, ,ermeld in Bijlage II der In
structie ,oor Stell iogcommandanten en Com
manclnnten van Afzondel'l.ijke Forten, voor 
tijclcn van oorlog of oorlogsgevaar, vastgcsteld 
bij Koninklijk besluit van 9· Januad 1901 
(Staatsblad n°. 23). 

In hoe,erre ook tcrreinen, gebouwen enz. 
cl ie biiiten bet Fort gelegen zijn, gerekend 
worden tot bet Fort te behooren, wordt in de 
Memorien van Verdcliging aangegeven. 

3 . De Commandant van een afgesneden ge
deelte dcr Linie oefent, met inachtnem ing Yan 
alle ter zake bestaande reglementen, aanschrij
vingen, bepal ingen en voorschriften, alsmede 
van de bepalingen dezer Instructie en van de 
hem door eene hoogere autoriteit gege,en be
velcn, over het afgesneden gedeelte der L inie, 
het volkornen gezag van den Liniecomman
dant uit. 

Hij is persoonlijk en uitsluitend verant
woordelijk voor de veiligheid en het behoud 
van hot afgesneden gedeelte. 

Is alleen een Fort afgesneden, dan geldt 
Y00r clat Fort en den Fortcommandant alles 
wat in de Instructie, genoemd in artikel 2 
ten opzichte van Afzonclerlijke Forten en 
Commandanten van Afzonderlijke Forten is 
voorgeschreven. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van tijclen van oo,·log of oorlogs,qevaa,·, zo ne/er 
clat is ingefreden cle Staat van oorlog of de 

Staat van beleg. 

4. De Commandant in de Groep en in het 
Vak staat, zooclra door hem het bevel i · aan
,aard, onder de onmiddellijke bevelen onder
scheidenlijk nn den Commandant in cle Linie 
en in de betrokken Groep, met dien vcrstande, 

16 
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dat de Vakcommandant steeds per.0011\ijk 
ve rantwoordelijk blijft voor de veiligheid en 
het behoud van het Vak. 

De Fortcommandant staat onder de onmid
dellijke bevelen van den Commandant in de 
Groep, bl ijvende hij echter steeds persoonlijk 
vcrantwoordelijk voor d·e veiligheid en het 
bchoud van het Fort. 

5. Van de aanrnarding van het bevel wordt 
door de in deze Insti:uctie bedoelde Comman
danten lungs den hierarchieken weg onverwijld 
per draad of, wanneer daartoe geene gelegen
lfeid bestaat, schriftelijk bericht gegcven aan 
den Liniecommandant. 

6 . De Groepscommandant voert de leiding 
der verdediging in de Groep en heeft onder 
idjne onmiddellijke bevelen : 

a. het personeel ,an het Groepsstafkwartier ; 
b. de Commandantcn van de Vakken van 

de Groep; 
c. de Commandanten van de afdeel ingen 

tusschenbatterijen en van zelfstandige tusschen
batterijen waar,an het geschut bestemd is 
voor het ,uur op grootc afstanden en voor 
den strijd tegen de aanvalswerkeu ; 

cl. de Commandauteu der l<~orten van de 
Groep; 

e. de Commandanten van de troepen en 
oorlogsvaartuigen, die u i td rukkelijk voor de 
verdediging van de Groep zijn of worden 
aangewezen en niet onder de bm'elen van 
eene andere autoriteit zijn gesteld . 

7 . De Vakcommandant is belast met de be
waking, beveiliging en verdediging van het 
Vak (gedeeltc van de weerstandslijn) tegen 
stormenderhandsche aanvallen en verrassingen. 

De Commmidanten van de troepen , oortogs
vaa rtuigen en batterijan tegen stormende t·· 
handsche aanvallen, die uitdrukkelijk voor de 
bewaking en de aanvankclijke verdedig ing van 
het Vak zijn of worden aangewezen, staan 
onder v.ijne onmiddellijkc bevelen. 

8. De Fortcommandant voert h et bevel in 
het Fort en heeft onder zijne bevel en al het 
pc rson eel. d a t d ee! ui tmaakt v an d e b ezetting 
van h et Fort. 

9 . Voor zoover de verdediging van het 
onderdeel, waarover de in deze Instructie be
doelde Commandanten h et bevel voeren, zulks 
verool'looft, v.ijn zij verplicht, al of niet op 
aanvrage, mede te we,·ken tot· de verdedigillg 
van de aangrenzende onderdeelen of van de 
nevenforten. 

t 0 . De Groepscommandant heeft onder ½ijn 
bcheer en verantwoording alle tot de Groep 
bchoorende verded iging werken, terreinen , 
wegen, oorlogsvaartuigen, goederen en½. van 

het Rijk, onder het Departcmcnt van Oorlog, 
of dat van Marine ressorteerende voor zoover 
een of ander niet onder de bijzondere verant
woordelijkheid van andere autol'iteiten is of 
wordt ges teld. 

Onder dit voorbehoud heeft de Fortcom
mundant onder zijn beheer en vcrantwoording 
al het tot de uitmst ing van het Fort behoo
rende materieel. 

t t. De l ste zinsnede van artikel 10 is even
eens , an toepaRs ing op den Commandant van 
een afgesneden gedeeltc der L inie, voor zoo
veel bet rcft de verdedigingswerken enz., die 
tot dat afgesneden gedeelte behooren. 

12 . De in deze lnstructie bedoelde Com
mandanten geven, tenzij het tegendeel uitdruk
kelijk is bepaald, met inaehtneming van het 
gestelde in de volgende alinea, uit,·oering aan 
alles , wat in de Memorien van Verdediging 
van de betrokken onderdeelen en Forten voor 
tijden van oorlog is voorgesch rev en . 

De nicmorien van Verdediging - de Me
morien omtrent den geneeskundigen dienst en 
de , erpleging daaronder begrepen - zijn 
echter niet volstrekt bindend ; belangrijke af
wijkingen daarvan kunnen intu chen slechts 
plaats hebben op last of met machtiging van 
den Liniecommandant. 

13. Valt de Linie binnen den kring der 
operatien van het Veldleger, clan zijn in 
poedeischende gevallen, de in deze Instructie 

bedoelde Commandanten bevoegd zich recht
streeks tot den Commandant van een onderdeel 
van het Veldleger te wenden tot het bekomen 
van ondersteuning en medewerking. In niet 
spoedeischende gevallen moet vooraf de mach
tiging van den Liniecommandant worden ge
vraagd. De Commandant van het betrokken 
onderdeel van het Veldleger is verplicht aan 
die aanvrage te voldoen, bijaldien de aan hem 
verstrekte bevelen, naar zijn oordeel, daartegen 
geen ovenvegende bezwaren in den weg leggen, 

Evenzoo zullen, wanneer in een spoed
eischend geval door den Commandant van 
een onderdeel ,au bet Veldleger , de onder
steuning en medewerking wordt ingeroepen 
van de in doze instructie becloelde comman
danten , deze daaraan gevolg moeten geven, 
voor zoover het behoud van het betrokken 
onderdeel der L inie daardoor niet in gevaar 
wordt gebracht. 

De in deze lnstructie bcdoelde Comman
danten zullen evenwel, ook al zijn de om
standigheden, bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel aanwezig, aan troepen van bet 
Veldleger in clen regel geen munitie, levens
middelen of andere voorraden, tot de uitrusting 
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der Linie behoorende, mogen afstaau, dan na 
bekomen machtiging rnn den Liniecomman
dant . 

Alleen wanneer de munitie strekt voo1· lijfs
behoud en de levensmiddelen of andere voor
raden noodig zijn voor onmiddellijke verple
ging, zu llen deze zonder vorenbedoelde mach
tiging kunuen worden verstrekt. 

14. Bij ontstentenis van de in cleze Instructie 
bedoelde Commandanten of wanneerdeze buiten 
staat geraken tot het voeren van bet bevel, 
geldt omtrent hunne vervanging, hetgeen ter 
zake is bepaald in artikel 21 der Instructie, 
g,moemd in artikel 2. 

Hierbij zij echter in acht te nemen, dat de 
Commandant van eenig oorlogs,, aartuig, die 
onder omstandigheden als bij laatstgenoemd 
artikel bedoeld, als commandant van eenig 
onderdeel der Linie optreedt, ni1mner afstand 

.kan doen van het bevel over zijn bodem. 
vVannee r in eenige functie, waarvoor hetz ij 

bij Koninklijk besluit, hetzij dom· Onzen Mi
nister van Oorlog, hetzij door den Liniecom
mandant, officieren z.ijn of worden aangewezen 
een officier buiten staat geraakt die functi~ 
waar te nemen, ontbreekt of komt te ontbre
ken, moet, zoodra de onmiddellijke Chef van 
dien officier daarvan bel'icht heeft ontvangen, 
zulks door hem langs den hierarchieken weg 
aan den Liniecommandant worden medege
deeld, onder kennisgev ing van de wijze, waarop 
door hem voorloopig in de vervulling der 
funetie is voorzien. 

15. Wannee1· aan een der in deze Instruetie 
bedoelde Cornmandanten een andere werkkring 
wordt opged ragen, mag hij zijn post n iet ver
laten, alvorens het commando aan zijn op
Yolger of aan dengene, die h em tijdelijk moet 
vervangen, naar daarYoor gestelde of nog 
te stellen regelen behoorlijk, met alle aanwij
zingen en bescheiden orntrent de verdedig ing 
te h ebben o,,ergegeven. 

Tot zoolang blijft hij persoonlijk verant
woordelijk. 

16. De in deze Instrnctie bedoelde Comman
danten zorgen - voor · zooveel ieder betreft -
dat de voorraden van allerlei aard in bruik
baren staat verkeeren en naar behooren zijn 
opgelegd, tevens waken zij, dat de noodvoor
raden nimmer· worclen verbruikt, v66rclat de 
aanvoer is afgesneclen, toevallige ornstanclig
heclen uitgezondercl, in welk geval van bet 
verbrn ikte door hen onverwijlcl opgave worclt 
geclaan aan de autoriteit, onder wier onmid
dellijke bevelen zij staan, terwijl zij inmiclclels 
maatregelen moeten nernen, om den voorraacl 
zoo spoedig mogelijk aan te vullen. 

17. De verhouding van de militaire autori
teiten - ook die van den Fortcommanclant 
in forten met burgerbevolking - ten opzicbte 
van de burgerlijke besturen en de daarbij in 
dienst zijnde ambtenaren, alsmecle van alle 
andere burgerpersonen, is dezclfde als in tijd 
van vrecle , terwijl alle burgerlijke besturen 
evenals in tijcl van vrecle hun gezag blijven 
uitoefenen, een en ander voor ;10over bij de 
wet of bij algemeenen maatregel van bestuur 
niet anders is bepaald. 

18. De Groepseommanclant is voor het ge
Yal becloeld in art. 29, 2de alinea cler Instrnctic, 
genoemcl in artikel 2 gemaehtigd vom· zoovccl 
nooclig in overleg te treclen met Onzc Com
m issarissen in de p rovincien nopens de maat
regeleu tot handhaving der openbare orcle, en 
in het algemeen omtrent alles, wat het ver
leenen van militairen bijstancl betreft , een en 
ander voor zooveel de gemeente betreft, d ie 
tot de Groep behooren. 

19. De Groepseommandant - bij forten met 
burget·bevolking ook de Fortcommandant -
treeclt namens den Liniecommandant voo1· zoo
veel nooclig in overleg met burgerlijke be
sturen, autoriteiten en bijzonclere personen 
omtrent al hetgeen aan het in staat van ver
decliging brengen van de Groep of het Ji'ort, 
al smede aan de vereenvoudiging en bespoedi 
ging van een eventueelen overgang tot den 
staat van oorlog of den staat van beleg kan 
ten goecle komen. 

Hij traeht bij minnelijke overeenkomst de 
beschikking te verkrijgen over die perceeIJn 
en pereeelsgedeelteu, in de Memol'ien van Ver
clediging vermeld, waarnp in het belang cler 
verdecliging oprnimingen of andere werkzaam
heden moeten plaats hebben. 

:Moehten zijne pogingen claartoe mislukken 
of te veel tijd vereischen, clan handclt hij, met 
inaehtneming van de daaromtrnnt gestelde of 
nog te stellen regelen, overeenkomstig de lste 
alinea van artikel 73 cler wet van 28 Augus
tus 1851 (Staatsblad n°. 125). 

20. De in cleze Instructie bedoelde Comman
clanten hebben geen recbtstreeksche bemoei
ing met bet voorbereiclen of stellen van m ili 
taire inundatien in de Linie. 

Zij verleenen echte ,· a,111 het personeel, be
last met bet voorberniden of stellen van cle 
inundatien, zoo eenigszins mogelijk en zoncler 
nacler bevel de verlangde bulp, hetzij bij werk
zaamheclen, hetzij bij bet tegengaan van even
tueel Vflrzet, wanneer de clringende behoefte 
aan die hulp plotseling is ontstaan. 

Naclat de inundatien in de Linie volleclig 
ge teld zijn, kunnen de in cleze Jn struet ie be-

16* 
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doelde Commandanten ten aanzien van wijzi
gingen in die inundatien, welke zij mochten 
raadzaam achten, in overleg treden c. q. langs 
den hierarchieken weg met den Eerste-Toe
gevoegde Officier der Genie in de Linie. 

21. Hoewel door den Liniecommandant het 
tijdstip bepaald wordt, waarop alleen gedurende 
den na<;ht, of wel dag en nacht, het daarvoor 
bestemde gedeelte van de bezettingen der for
ten de wachten moet betrekken, alsmede het 
tijdstip , waarop de_ veiligheidsdienst van de 
t roepen buiten de forten moet worden ingesteld, 
zijn do in deze Instrnctie bedoelde Comman
danten niettemin bevoegd en , indien zij zulks 
voor de veiligheid van het Fort noodig achten, 
verplicht aan den L iniecommandau t machti
ging te verzoeken den invoege voorschreven 
wachtdienst reeds vroeger te doen intreden. 
Zij zullen desvereischt dit zelfs op eigen ge
zag moeten doen, zijnde zij in het laatste 
geval gehouden, daa1·van langs den hierar
chieken weg onverwijld kennis te geven aan 
den Liniecommandant. 

22. D e Groeps- en de Vakcommandant 
mogen zich nimmer buiten hun Groep en 
Vak begeven zonder last of machtiging daar
toe van de autoriteit onder wier onmiddel
lijke bevelen zij staan. 

Zij zijn echter bevoegd om, wanneer het 
belang van de verdediging zulks vereischt , 
zich op hunne persoonlijke verantwoordelijk
heid, . binnen de Groep of het Vak van hunne 
standplaats naar elders te bege, en, zijnde zij 
geh ouden alsdan zoo mogelijk een offi.cier en 
anders een antler persoon aan te wijzen, die 
t ijdens hunne afwe:1.igheid de ontvangen be
richten en bevelen aanneemt en , zoo noodig, 
verder zendt; welke officier of ander persoon 
bekend moet zijn met de plaats of plaatsen, 
waarheen de Commandant zich begeeft. 

De F ortcommandant mag zich nimmer bui
ten het fort begeven zonder machtiging van • 
den Groepscommandant. 

23. De in deze Instructie bedoelde Comman
danten zijn verplicht te zorgen, dat op kopieen 
van kaarten aanteekening wordt gehouden van 
de door onder hurme bevelen staande troepen 
verrichte werkzaamheden tot het in staat van 
verdediging brengen van bet onderdeel der 
Linie of van het Fort, waarover zij het bevel 
voeren. 

24. Een dagboek moet worden aange
houden: 

a. in de G-t·oep door den Groepscommandant, 
doo r de aan hem Eersto-'foegevoegde Officie
ren der verschillende Wapens en Dienstvakken, 
en door de Oommandanten van afdeelingen 

tusschenbatterijen en van zelfstandige tusschen
batterijen ; 

b. in het Vcik door den Vakcommandant: 
c. in het Fort door den Fortcommandant, 

alsmede door de oudste officieren der verschil
lende Wapens en Dienstvakken ; 

d. voorts in het algemeen door ieder, die 
belast wordt met eene zelfstandige opdracht, 
tijdens den duur hiervan. 

D e in deze Instrnctie bedoelde comman
danten hebben, ieder , voor zooveel h em betreft , 
voor het aanleggen en aanhouden van de dag
boeken zorg te dragen. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van den Staat van oorlo,q. 

25. De voorschriften opgenomen in b et 
Tweede H oofd stuk dezer Instrnctie, gelclen 
eveneens voor den Staat van oorlog, voor zoo
veel in de volgende artikelen niet anders is 
bepaald. 

26. Onverminderd het militair gezag, dat in 
de Linie door den Liniecommandaut wordt ui t 
geoefend, wordt bet militair gezag bedoelcl in 
de wet van 23 Mei 1899 (Stacitsblad n°. 128) 
in de Groep uitgeoefencl door den Groepscom
mandant, in het Vak door den Vakcomman
dant en in het fort met btugerbevolking door 
den F ortcommandant. 

H et is Ons uitdrukkelijk verlangen , da t , 
hoewel die autoriteiten bij de uitoefening rnn 
dat gezag verplicht zijn met beslistheid en 
ernst tegenover de ingezetenen op te treden, 
deze daarbij zooveel mogelijk met zachtheid 
en menschlievendheid worden behandeld. 

27. De Groepscommandant is verplicht voor 
zoover daarbij de veiligheid van de Groep 
geen gevaar kan loopen , besch erming te ver
leenen aan de bevolking buiten of v66r de 
lijn van verdediging geves tigd, d ie bij het 
naderen van den vijand met hare have binnen 
de Groep mocht vluchten. 

Van een en antler geeft hij onverwijld kennis 
aan den Liniecommandant en vraagt c. q. 
diens bevelen hoe verder te handelen. 

De Groepscommandant zorgt, dat de voor
raden van allerlei aard enz. welke v66r de 
Groep onbeheerd zijn achtergebleven, binnen 
de L inie in veiligheid worden gebracht, of 
indien zij niet tijdig genoeg kunnen worden 
weggevoerd, zoodat zij den vijand in handen 
zouden vallen , worclen vernield . 

28. De Groeps- en de Vakcommandant zijn 
verplicht, voor zoover daarbij de veiligheicl 
van het onderdeel onder bun bevel geen ge
vaar kan loopen, aan eigen troepen en oorlogs-
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vaartuigen, die van nabi.i door den vijand ge
volgd, op de Linie terugtrekken , steun te 
verschaffen eu deze zoo mogelijk op te nemen. 
Van een en ander geven zij onverwijld kennis 
aan de autoriteit, onder wie zij gesteld zijn 
en vragen c. q. diens bevelen hoe verder te 
handelen. 

De Fortcommandant heeft met hetzelfde 
voorbehoud dezelfde verplichting ; de terug
trekkendc troepen mogen echter niet in bet 
Fort worden opgenomen. D e Commandanten 
der Vestingen Naarden, Gorinchem en Woudri
chein zijn nochtans bevoegd op eigen verant· 
woordelijkh eid troepen als vorenbedoeld te 
laten door frekken. 

VIERDE HOOFDt>T UK. 

Vrtn den Staa t i-an be leg. 

29. De voorschriften, opgenomen in het 
Tweede en het Derde Hoofdstuk dezer In
structie gelden eveneens voor den Staat van 
beleg, voor zoover in de volgende artikelen 
niet anders i bepaald. 

30. Indien de belangen van de verdediging 
of de aard der te nemen maa tregelen daar
mede niet strijdig zijn, zullen - dringende 
gevallen uitgezonderd - de bevelen van het 
militair gezag aan de burgerlijke besturen en 
de daarbij in dienst zijnde ambtenaren, zoo 
eenigszins mogelijk moeten worden gegeven aan 
of door tusschenkomst van daartoe na overleg 
met de hoogste burgerlijke :wtoriteiten ter 
plaatse, door het militair gezag aan te wijzen 
personen. 

31 . De in deze Instructie becloelcle Com
mandanten zijn verplicht te zorgen, dat op 
kopieen van kaarten, behal ve de in artikel 23 
dezer lnstmctie bedoelcle aan teekeningen 
tevens, zoo veel mogelijk, aanteekening wordt 
gehouden van de door den vijand ingenomen 
Stellingen en van de aanvalswerken . 

3 2. W anneer troepen en officieren welke 
toevallig in of nabij de Linie verwijlen, met 
een gedeelte hiervan door den vijand worden 
ingesloten, zooclanig dat hunne vrijheicl van 
beweging verloren gaat, komen zij uit kracht 
van deze omstandigheicl, zoolang de insluiting 
dnurt, ongeacht d e Commandant di e r troepen 
clan we! de becloelde afzonderlijke officieren, 
hooget· of oucler in rang zijn clan de Com
mandant van het afgesneden· gedeelte, onder 
d iens bevelen te staan. 

Voor het geval dat onder omstandigheden 
als bovenbedoeld oorlogsvaartuigen met een 
gedeelte der Linie worden ingesloten, wordt 
door den Commandant van he.t afgesneclen ge-

cleelte met den Commandant cler Scheepsmacht 
ter zake van de verdediging overleg gepleegcl. 

Onderhandelingen ,net den vijand. 

33 . D e Groeps-, de Vak- en de Fortcom
mandant mogen, behouclens de uitzonclering 
in clit artikel vermeld, met den vijancl niet 
onderhandelen. 

Indien de onderhanclelingen echter eene 
wapenschorsing voor weinige uren betreffen 
tot het ongestoord begraven van dooden en 
het opnemen van gewonden, zijn de Groeps
commandanten, wanneer zij op dat oogenblik 
buiten de mogelijkheid zijn, zoo tijclig als de 
omstandigheclen dit vereischen, de beslissing 
van den Liniecommandant daaromtrent in te 
wiunen, gemachtigd, over eene wapenschorsing 
voor voornoemd doe! te onderhanclelen en die 
te slui ten. 

Blijkt het, dat de vijancl de onclerhancle
lingen slepencle houdt om tijd te winnen, tot 
schade cler verdediging, clan moeten de oncler
handelingen onmiddellijk afgebroken en de 
vijandelijkheden hervat worden . 

34. H et aanhoorcn en beantwoorclen van 
parlementairs mag ni,n,ner geschieden door 
den Groeps-, den Vak- of den Fortcomman
clant in persoon, en - h et geval van insluiting 
van een dee! der Linie c. q. van een fo,-t 
claargelaten - alleen plaats hebben door claar
toe door den Liniecommandant aangewezen 
officieren, op bepaalde plaatsen en zoo noodig 
op bepaalde tijdstippeu, welke aan den vijancle
lijken bevelhebber zijn of zullen worclen mecle
gedeelcl. 

Parlementairs, die :r.ich elders of op andcrc 
tijdstippen aanmelden, worden teruggewe7,en, 
evenals parlementairs, die :ilich bij duisternis 
bij de posten aanmelclen. 

immer mag een parlcmentair binnen een 
fort worden toegelaten. 

Ons bekend, 
De Ministe,• van Staat, .Minister van Oorlog, 

(_get.) J. W. BERGANSIUS . 

De ~Minister van Marine, (get. ) Er.us. 

Behoort bij h et Koninklijk besluit vau 
31 Mei 1904 (Staatsblad n°. 115). 

Ins&ructie v oor de C01n-niandanten v an Ondm·· 
cleelen en van Porten in de Stelling van 
Amsterdam voor tijden van oorlog of 
oorlogsgevaar. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Algemeene bepalingen. 

• Art. 1. D e Stellin_q van Amsterdam is ver-
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deeld in Sectorea, elke Sector in Groepea ea 
elke Groep in Yakken, op de wijze als in de 
Memorien van Verdediging is aaagegeven. 

Van deze verdeeliag zija uitgesloten het 
gebied van de burgerlijke gemeente Amster
cla,n, benevens de forten bij IJ11miden en aan 
het Pa,npus. 

Voor den Commandant van A,nsterda,n is 
deze Instructie niet van toepassing. 

2 . Onder .,forten" worden in deze Instructie 
verstaan, de duurzame of tijdelijke verded i
gingswerken, vermeld in Bijlage II der In
structie voor Stellingcommandanten en Com
mandanten van Afzoaderlijke Forten, voor 
tijdea van oorlog of oorlogsgevaar, Yastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 9 J anuari 1901 
(Staatsblad n°. 23). 

ln boeverre ook terreinen, gebouwen, enz., 
die buiten bet Fort gelegen zijn, c. q. ook 
nevenbatterijen, gerekend worden tot het Fort 
te behooren, wordt in de Memorien van ver
ded ig iag aangegeven. 

3 . De Commandant van een afgesneden ge
deelte der Stell ing oefcnt met iaachtneming 
van alle ter zake bestaande reglementen, aan
sch rijvingea , bepalingen en voorscbriften, als
mede van de bepalingen dezer Instructie en 
van de hem door eene hoogere autoriteit ge
geven bevelen, over het afgesneden gedeelte 
het volkomen gezag van den Stellingcomman
dant uit. 

Hij is persoonlijk en nitsluitend veraatwoor
delijk voor de veiligheid en bet behoud van 
het afgesaeden gedeelte. 

I s alleen een fort afgesneden, clan geldt voor 
dat Fort ea den Fortcommandant alles wat in 
de Instructie, genoemd in artikel 2, ten opzicbte 
van Afzondcrlijke Forten en Commandanten 
van afzonderlijke Forten is voorgescb rev en . 

TWEEDE HOOFD STUK. 

Van tijden van oorlog of oo,·logsgevaar, zonder 
dat is in,qet,·eden de Staat van ooi·log of de 

Staat van beleg. 

4 . De commandant in den Sector, in de Groep, 
in h et Vak en in bet Fort staat, zoodra door 
hem het be\-el is aanvaard onder de onmid
-dellijke bevelen, onder cheidenlijk van den 
Commandant in de Stelling, in den betrokken 
'ector, in de betrokken Groep en in het be

trokken Vak, met dien verstande dat de Vak
commandantsteedspersooalijkverantwoordelijk 
blijft voor de ,eiligheid en bet behoud van het 
Yak en de Fortcommandant rnor de rniligheid 
en het behoud van bet Fort. 

De Commandanten van de forten bij IJ,nui-

den en aan bet Pa,npus staan onder de recht
streeksche bevelen \-an den Stellingcomman
dant. 

5. 'iTan de aanvaarding rnn hct bevel wordt 
door de in deze Instrnctie bedoelde Comman
danten langs den bierarcbieken weg on, erwijld 
per draad, of wanneer daartoe geene gelegen
heid bestaat, scbriftelijk bericht gegeven aan 
den Stellingcommandant. 

6 . De ectorcommandant voert de algemeene 
leiding det· ,erdediging in den Sector en heeft 
daartoe onder zijne onmiddellijke bevelen: 

,1. het 1 ersoneel van het Sectorstafkwartier; 
b. de Conunandanten van de Groepen ,an 

den Sector ; 
c. de Commandanten van de troepen en oor

logsvaartuigen, die uitdrukkelijk ,oor de ,·er
dediging rnn den Sector zijn of worden aan
gewezen en niet onder de be,elen ,an eene 
andere auto riteit zijn gesteld. 

7 . De Groepscommandant voert de leiding 
det' verdediging in de Groep en heeft onder 
zijne onmiddellijke bevelen: 

a. bet per oneel rnn het Groepsstafkwartier; 
b. de Commandanten van de Yakken van 

de Groep; 
c. de Commandanten ,an de afdeelingen 

tusschenbatterijen en van zelfstandige tusschen
batterijen waarrnn het geschut bestemd is 
voor bet vuur op groote afstanden en ,oor 
den strijd tegen de aanvalswerken; 

cl. de Commandanten der l<orten van de 
Groep, alwaar lange ,uurmonden zijn opge
steld , bes temd voor het ,uur op groote afstan
den, doch alleen voor wat betreft de regeling 
Yan dat vuur; 

e. de Comrnandauten van de troepen en 
oorlogsrnartuigen die uitdrukkelijk voor de 
verdediging van de groep zijn of worden aan
gewezen en niet onder de be,clen ,an eene 
!!Ddere autoriteit zijn gesteld. 

8 . De Vakconunandant is belast met de be
waking, beveiliging en verded iging van het 
Vak (gedeelte der boofdverdedigingslijn) tegen 
stormenderhandsche aanvallen en verras• 
singen . 

Hij beeft onder zijne onmidd ellijke bevelen: 
a. de Co=andanten van de troepen, oor

Jogsvaartuige;, en batterijen tegea tormender
handsche aan,allen, die uitdrnkkelijk voor de 
bewaking en de aanvankelijke verdediging van 
bet Yak zijn of worden aangewezen; 

b. de Commandanten der in het , ak gelegen 
Forten, onder ,oorbehoud ,an het gestelde 
onder cl ,an artikel 7. 

9 . De Fortcommandant voert hct be,el in 
het F ort en heeft onder zijne bcvelen al het 
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personeel, dat dee! uitmaakt van cle bezetting 
Yan het Fort. 

10. Voor zoo,er de ,erdediging van het 
onderdeel , ,rnarover de in cleze Instructie 
bedoelcle commanclantei1 het be,el voeren , 
zulks veroorlooft, zijn zij verplicht, al of 
niet op aanvrage, mede te werken tot cle 
Yerdecliging van de aangrenzende onclerdeelen 
of van de nevenforten. 

11 . De Sector- en cle Groepscommandant 
hebben onder hun beheer en verantwoording 
alle tot den Sector en cle Groep behoorende 
verdedigingswerken, terreinen, werven , clok
ken, gebouwen, wegen, havens, oorlogsvaar
tnigen , goederen enz. van het Rijk , onder 
h et Departement van Oorlog of dat van 
J\farine ressorteerende , voor zoover een of 
antler niet onder de bijzondere verantwoor
delijkheid van andero autoriteiten is of wordt 
gesteld. 

Onder <lit voorbehoud heeft de Fortcom
mandant onder zijn beheer en verantwoording 
al het tot de uitrusting van bet fort be
hoorende materieel. 

12. De l ste zinsnede van artikel 11 is 
eveneens van toepassing op den Comman
dant van een afgesneden gedeelte der Stelling, 
,oor zooveel betreft de verdedigingswerken, 
enz., die tot dat afgesneden gedeelte behooren. 

13. De in de,1e Instructie bedoelde Com
mandanten geven, tenzij bet tegendeel uit
drukkelijk is bepaald - met inachtneming 
van het gestelde in de volgende alinea -
uitvoering aan alles , wat in de Memorie 
,an Verdediging van de betrokken Onder
deelen en forten voor tijden van oorlog is 
voorgesch re,-en. 

De Memorien yan verdediging - de Me
mor1en omtrent den geneeskundigen dienst 
en de verpleging daarnnder begrepen - :,,,ijn 
echter niet volstrekt bindend; belangrijke 
afwijkingen daarvan kunnen intusschen slechts 
plaats hebben op last of met machtiging 
,an den Stellingcommandant. 

14. Valt de Stelling binnen den kring der 
operatien van h et Veldleger , dan zijn in 
spoedei sch ende gernllen, de in deze Instructie 
bedoelde Commandanten bevoegd zich recht
streeks tot de n Coniniandant van een onder
cleel van bet V eldleger te wenden tot bet 
bekomen van ondersteuning en medewerking. 

In niet spoecleischende gevallen rnoet Yooraf 
de machtiging van den Stellingcommanclant 
worden gevraagd. 

De Commandant van bet hetrokken onder
deel van het V eldleger is verplicht aan die 
nanvrage te ,·oldoen, bijaldien de aan hem 

Yerstrekte bevelen naar zijn oordeel daartegen 
geen o,erwegende be:,,,waren in den weg 
leggen. 

Evemmo zullen , wanneer in een spoed
ei chend geval door den Commandant van 
een ondercleel van het Veldleger, de onder
steun ing en medewerking wordt ingeroepen 
van de in deze Instructie bedoelde Comman
danten, deze daaraan gevolg moeten geven, 
voor zoover bet behoud van bet betrokken 
onderdeel der Stelling claardoor niet in gevaar 
wordt gebracht. 

De in deze Instructie bedoelde Comman
danten zullen evenwel, ook al zijn de Orn• 

standigheden hedoeld in bet eerste 1 id van 
dit artikel aanwezig , aan troepen van het 
V eldleger in den regel geen mnnitie, lc,ens
middelen of anclere voorraden tot de nit
rusting der Stelling behoorende mogen afstaan, 
clan na bekomen rnachtiging van den Stelling
commandant. 

Alleen wanneer de munitie strekt voor 
lijfsbehoud en de levensmiddelen of anclere 
voorraden noodig zijn voor onmiddellijke 
verpleging, :,,,ullen cleze :,,,onder vorenbecloelde 
machtiging kunnen worden ,erstrekt. 

15. Bij ontstentenis van de in deze In
structie bedoelde Commandanten of wanneer 
cleze buiten staat geraken tot het ,oeren 
van het bevel, geldt omtrent hunne ve,·van 
g ing, hetgeen ter zake is bepaald in artikel 21 
der Instructie genoemd in artikel 2. 

Hierbij zij echter in acht te nemen , dat 
de commandant van eenig ool'logsvaartuig , 
die onder omstandigheden als bij laatstgenoemd 
artikel bedoeld als commandant van eenig 
onclerdecl der Stelling optreedt, nimmer 
afstand lrnn doen van het beYel over zijn 
bodem. 

Zoolang de Vakcommandant nog niet in 
fun ctie is getreden, treedt de Groepscomman
dant ook als Vakcommandant op. 
,v-anneer in eenige fun ctie , waarvoor hetzij 

bij Koninklijk besluit, hetzij door Onzen Mi
nister van Oorlog, hetzij door den Stelling
commandant officieren zijn of worden aange
we:,,,en, een officier buiten staat geraakt die 
funct ie waar te nemen of komt te ontbreken, 
moet zoodra de onrn iddellijke Chef van dien 

offi cier daarvan bericht heeft ontvangen, :,,,ulks 
door hem lungs den hierarchieken weg aan 
den Stellingcommandant worclen medegedeeld, 
onder kennisgeving van de wijze, waarop door 
hem voorloopig in de verntlling der functi e 
is ,oorzien. 

16. vVanneer aan een der in de:,,,e In structie 
bedoelde Commandanten een andere werkkring 
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wordt opgedragen, mag hij zijn post niet ver
laten, alvorens het commando aan zijn opvol
ger of aan dengene, die hem tijdelijk moet 
vervangen, naar daarvoor gestelde of nog te 
stellen regelen behoorlijk, met alle aanwijzin
gen en bescheiden omtrent de verdediging, te 
bebben overgegeven. 

Tot zoolang blijft h~j persoonlijk Yerant
woordelijk. 

17. Do in deze Instructie bedoelcle Comman 
dantcn zorgen - voor zooveel ieder betreft 
- dat de voorraden ,, rm allerlei aard in bruik
baren staat verkeeren en naar behooren zijn 
opgelegd ; tevens waken zij , clat de noodvoor
raden nimmer worclen verbruikt, v66rdat de 
aanvoer is afgesneden, toevallige omstandig
heden uitgezonderd, in welk geval van het 
verbruikte door hen onverwijld opgave wordt 
gedaan aan de autoriteit, ondet· wier onmiddel
lijke bevelen zij staan, terwijl zij inmiddels 
maatregelen moeten nemen, om den voorraad 
zoo spoedig mogelijk aan te Ynllen. 

18. De verhouding van de militaire autoritei
ten - ook die van den fortcomrnandant in for
ten met burgerbevolking - ten opzichte van de 
burgerlijke besturen en de daarbij in dienst 
zijnde arnbtenaren, alsmede van alle andere 
burgerpersonen, is dezelfde al s in tijd van vrede, 
tenvijl alle burgerlijke besturen evenal s in tijd 
van vrede hun gezag blijven uitoefenen, een en 
ander voor zoover bij de wet of bij algemeenen 
maatregel van bestuur niet anders is bepaald. 

19. De Sectorcommandant is voor hot geval 
bedoeld in artikcl 29, 2de alinea der In struetie, 
genoemd in artikel 2 gemachtigd, voor zooveel 
noodig, in overleg te treden met Onze Con=is
sal'i ssen in de provincien nopens de maatrege
len tot handbaving der openbare orde, en in 
het algemeen omtrent alles, wat bet verleenen 
Yan militairen bijstand betreft. 

20. De Sector- of de Groepscommundant -
bij forten met burgerbevolking ook de Fort
commandant - treedt namens den Stelling
conllllandant voor zooveel noodig in overleg 
met burgerlijko besturon, autoriteiten en bijzon
dere personen omtrent al hetgeen aan bet in 
staat van verdediging brengen van den Sector, 
de Groep of het Fort, alsmede aan de vereen
voudiging en bespoediging van een eventueelen 
overgang tot den Staat van oorlog of den 8taat 
van beleg kan ten goede kom n . 

Hij tracht bij minnelijke overeenkomst de 
beschikking te verkrijgen over die perceelen 
en perceelsgedeelten, in de :Memorien van 
verdediging vermelcl , waarop in bet belang 
der verclediging opruimingen of andere werk
?.aambeden moeten plaats bebben. 

~Iochten zijne pogingen daartoe mislukken 
of te veel tijd vereischen, dan bandelt hij , 
met inachtneming van de daaromtrent gestelcle 
of nog te stellen regelen, overeenkomstig de 
l ste alinea van artikel 73 der wet van 28 Au
gustus 1851 (Staatsblad n°. 125). 

21. De in deze Instructie bedoelde Comman
danten hebben geen recbtstreekscbe bemoeiing 
met bet voorbereiden of stellen van de mili
taire inundatien in de Stelling. 

Zij verleenen echter aan het personeel belast 
met bet voorbereiden of stellen van de inun
datien zoo eenigszins mogelijk en zonder nader 
bevel cl e verlangde hulp, hetzij bij werkzaam
heclen , hetzij tot bet tegengaan van eventueel 
ven1et, wanneer de dringende beboefte aan 
die hnlp plotseling is ontstaan. 

N adat de innndatien in cl e Stelling volledig 
gesteld zijn, kunnen de in deze Instrnctie be
doelde Commandanten ten aanzien van wijzi
gingen in die inundatien, welke zij mocbten 
raaclzaam acbten, in overleg treden, c. q. langs 
den bierarcbieken weg, met den Eerste-Toe
gevoegde Officier der Genie in de Stelling. 

22. R oewe! door den §ltellingcomrnandant 
bet tijdstip bepaald wordt, waarop alleen ge
durende den nacht, of wel dag en nacht, het 
daarvoor bestemde gedeelte van de bezettingen 
der forten de wachten moet betrekken , als
mede h ct tijdstip , waarop de veiligheiclsdienst 
van de troepen buiten de forten moet worden 
ingesteld, zijn de in cleze Instmctie bedoelde 
commandanten niettemin bevoegd en indien 
zij zulks voor de veiligb eid noodig achten, 
verplicht aan den tellingcommandant machti
ging te verzoeken den in voege voorsch reven 
wachtdienst reeds vroeger te doen intreden. 
Zij zullen desvereischt dit zelfs op eigen gezag 
moeten doen ; zijnde zij in het laatste geval 
gehouclen, daarvan langs den hierarcbieken 
weg onverwijld kennis te geven aan den 
Stellingcommandant. 

23. De Sector- , de Groep ·- en de Vakcom
mandant mogen zich nimmer buiten hun 
Sector, Groep en V ak b eg even zonde r last of 
machtig ing daartoe van de autoriteit, onder 
wier onm iddcllijke bevelen zij staan. 

Zij zijn echter bevoegd om, wanneer het 
bel:mg van de verclediging zulks vereischt , 
z ich op hunne persoonl ijke verantwoorclelijk
heid, binnen den Sector, de Groep of bet Vak 
van hunne standplaats naar elders te begeven, 
zijnde zij gehouden alsdan zoo mogelijk een 
officier en anders een ander persoon aan te 
wijzen , die tijdens hunne afwezigheid de ont
vangen berichten en bevelen aanneemt en, zoo 
noodig, verder 7.endt; welke officier of antler 
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pel' oon bekend moet zijn met de plaats of 
plaatsen, waarheen de Commandant zich 
begeeft. 

De Fortcommandant mag zich nimmer 
buiten het Fort begeven zonder machtiging 
van den Vakcommandant of bij forten als 
bedoeld onder d van artikel 7, ook van den 
Groepscommandant. 

De Co=andanten van de forten bij IJmui· 
den en aan het Panipus behoeven daartoe de 
machtiging van den Stellingcommandant. 

24. De in deze In tructie bedoelde Cornman• 
danten ;djn verplicht te zorgeu, dat op kopieen 
van kaarteu, aanteekening -wordt gehouden 
van de door onder hunne bevelen staande 
trnepen verrichte werkzaamheden tot het in 
staat van verdediging brengen van het onder
deel der Stelling of van het Fort, waarover 
zij het bevel voeren. 

25. Een dagboek moet worden aangehouden: 
ci. in den Sector door den Sectorcomrnandant 

en door de aan hem Eerste-toegevoegde offi
cieren der verschillende Wapens en Dienst
vakken; 

b. in de Groe'J) door den Groepscommandant, 
dool' de aan hem Eerste-Toegevoegde officiere9 
der verschillende Wapens en Dienstvakken, 
en door de Oornmandanten van afdeelingen 
tusschenbatterijen en van zelfstandige tusscben
batterijen ; 

c. in het Vak door den Vakcommandant; 
d. in bet Fort door den Fortcommandant, 

alsmede door de oudste officieren der vel'
schill ende v\Tapens en Dienstvakken ; 

e. voorts in het alge,neen door ieder, die 
bela t wordt met eene zelfstandige opdracht, 
tijdens den duut· hiervan. 

De in deze Instructie bedoelde Oo=an
dan ten hebben, ieder voor zooveel hem betreft, 
voo1· het aanleggen en aanhouden van de dag
bocken zorg te dragen. 

Van den Staat van oorlog. 

26. De voorschriften, opgenomeu in het 
Tweede Hoofdstuk dezer Instmctie, gelden 
eveneens voor den Staat van oorlog, voor 
zoovoel in de volgende artikel n nie t anders 
is bepaald. 

27. Onvermindel'd bet militair gezag, dat 
in de Stelling door den Stellingcommandant 
wol'dt uitgeoefend, wol'dt het militair gezag 
bedoeld in de wet van 23 Mei 1899 (Staats
bla cl u•. U S) in den Sector uitgeoefend door 
den Sectorcommandant; in de Grnep door 
den Groepscommaudant, in het Vak door 

den Vakcomrnandant, in het fort met burger
bernlking door den Fortcommandant. 

Het is Ons uitdrukkelijk verlangen dat, 
hoewel die autoriteiten bij de uitoefening van 
dat gezag verplicht zijn met beslistheid en 
ern t tegenover de ingezetenen op te treden, 
deze daarbij zooveel mogelijk met zachtheid 
en menschlievendheid worden behandeld. 

28. De ectorcomrnandant is vel'plicht om 
zoover daarbij de veil igheid van den Sector 
geen gevaar kan loopen, bescherming te Yer
leenen aan de bevolkiug buiten of v66r de 
lijn van verdediging gevestigd, die bij het 
naderen van den vijand met hare have binnen 
den Sector mocht vluchten. 

Van een en antler geeft hij onverwijlc1 
kennis aan den Stellingcommandant en Yraagt 
c. q. diens be,,elen hoe verder te handelen . 

De SectOl'Commandant zorgt, dat de voor• 
raden van allerlei aard, enz., welke v66r 
den Sector 011 beheerd zijn aehtergeblernn, 
binnen de Stelling in veiligheid worden ge
bracht, of indien zij niet tijdig genoeg kun
nen worden weggevoerd , zoodat zij den vijand 
in handen zouden vallen , worden vernield. 

29. De Sector-, de G!'oeps- en de Vakcom
mandant zijn verplicht, voor zoover daarbij de 
veiligheid van het onderdeel onder hun be,·el 
geen gevaar kan loopen, aan eigen troepen en 
oodogsvaartuigen, die van nabij door den vijand 
gevolgd, op de Stelling terugtrekken, steun te 
verschaffen en deze zoo mogelijk op te nemen. 
Van een en ander geven zij onverwijld kennis 
aan de autoriteit, onder wie zij gesteld zijn en 
vl'agen e. q. diens bevelen, hoe vel'der te han
delen. 

De Fol'tcomrnandant, h eeft met hetzelfde 
voorbehoud dezelfde verplichting; de terug
trekkende troepen mogen eehter niet in het 
Fort worden opgenomen. De Oommandanten 
der vestingen Jtfuiclen en 1'Veesp zijn nocbtans 
bevoegd op eigen verantwoordelijkheid troepen 
als voren bedoeld te laten cloortrekken. 

Vl.ERDE HOOFDS'l'UK. 

Van den Staat van beleg. 

30. De voorschriften, opgenomen in bet 
Tweede en h et D erde Hoofdstuk deze r Instruc
tie gelden eveneens voor den Staat van beleg, 
voor zooveel in de volgende artikelen niet an
ders is bepaald. 

3 1. Indien de belangen van de vel'ded iging . 
of de aard der te nemen maatregelen daarmede 
niet strijdig zijn, zullen - dringende gevallen 
uitgezonderd - de bevelen van het militai1· 
gezag aan de burgerlijke bcsturen en de daar-
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bij in dienst zijnde am btenaren, zoo eenigs?.ins 
mogelijk moeten worden gegeven aan of door 
tusschenkomst van d:1at·toe na o,erleg met de 
boogste burgerlijke autoriteiten ter plaatse, 
door het militair gezag aan te wijzen personen. 

32. De in deze Instrnctie bedoelde Comman
danten zijn verplicbt te 7.0rgen, dat op kopieen 
van kaarten, behalvo de in artikel 24 dezer 
Inst ·uctie bedoelde aanteekeningen tevens, 1/.00· 

veel mogelijk, aanteekening wordt gehouden 
van de door den vijand ingenomen stellingen 
en van de aanvalswerken . 

33. vVanneer iroepen en officieren, welke toe
vallig in of na.bij de Stelling vorwijlen met een 
gedeelte hiervan door den vijand worden inge
sloten, zoodanig dat bunne vrijheid van bewe
ging verloren gaat, komen zij nit kracht van 
de?.e omstandigheid, zoolang de insluiting 
duurt, ongeacht de Commandant dier troepen 
clan we! de bedoelde afzonderlijke officieren 
hoogcr of oucler in rang zijn clan de Comman
dant van bet afgesneden g~deelte, ondcr dicns 
bevelen te staan. · 

Voor het geval dat, onder omstandigheden 
al bovenbedoeld, oorlogsvaartuigen met een 
gedeelte der Stelling worden ingesloten , wordt 
door den Oomma.ndant van bet afgesneden ge
cleelte met den Commandant cler Scheepsmacht 
ter zake van cle verded iging overleg gepleegd. 

Onderhandelingen ,net den i·ijancl. 

34. De Sector-, cle Groeps•, de Vak- en de 
Fortcommandant mogen, behoudens de uitzon
clering in dit artikel ve nneld, met den vijand 
niet onderhaudelen. 

lndien de onderhandelingen echter eene 
wapenschorsing voot· weinige uren betreffen 
tot het ongestoord begraven van dooden en het 
opnemen van gewonden zijn de Sectorcomman
danten, als ook de Fortcommandanten, welke 
onder de onmiddellijke bevelen van den Stel
lingcommandant staan, wanneer ?.ij op dat 
oogen blik buiten de mogel ijkheid zijn, zoo tijdig, 
als de omstandigheden dit vereischen, de be
s li ssing van den Stellingcommandant daarom
trent in te winnen, gemachtigd, over eene 
wapenschorsing voor voornoemd doe] te onder
handelen en die te sluiten. 

Blijkt hot dat de vijand de onderhandelingen 
slepende bond t om tijd te winnen, tot schade 
der verdediging, clan moeten de onderhande
lingen onmiddellijk afgebroken en de vijande
lijkheden h ervat worden. 

35 , Het 11anhoorcn en beantwoorden van 
parlementairs mag ni,mner gescbieden door den 
Sector-, den Groeps-, den Yak- of den Fort
rommandani in persoon, en mag - hot geval 

Yan in luiting van een dee! der Stelling c. q. 
van een l!'ort daargelaten - alleen plaats heb
ben door daartoe door den Stellingco=anclant 
aangewezen officieren, op bepaalde plaatsen en 
zoo nooclig ook op bepaalde t ijd tippen, welke 
aan den vijandelijken bevelhobber zijn of zul
len worden medegedeeld. 

Parlementairs, die zich elders of op anclere 
tijdstippen aanmelden, worden teruggewezen, 
evenals parlementairs, die zich bij dnisternis 
bij de posten aanmelden . 

Nimmer mag een parlementai,· binnen een 
fort worden toegelaten. 

Ons bekend, 
De Minister van Staat, ]i[iniste,· van Oorlog, 

(get. ) J . W. BERGAXSIU, . 

De Minister van ]farine, (get.) ELLI8. 

Behoort bij het Koninklijk besluit ,·an 
31 Thiei 1904 (Staatsblacl n°. 115). 

Inst,·uctie voor de Co,mnandanten i·an Onder
deelen en i·an Forten in de Stelling Yan 
de Monden der Maas en van het Haring
vliet voor tijden van oorlog of oo1'iogs· 
gei·aa,·. 

EERSTE HOOFD STUK. 

Algeineene bepalingen. 

Art. 1. De tP.lling van de Monden de,· Maas en 
van het Ha'f'ingvliet is voor wat het eiland T"oorne 
betreft, verdeeld in Vakken, op de wijze als 
in de Memorien van "~e rded iging is aange
geven. 

2. Onder ,,fortcn" worden in dezo Instrnctie 
verstaan de duurzame of tijdelijke verdecligings
werken, Yermeld in Bijlagen II der Instructie 
Yoor Stellingrommandanten en Commandanten 
van Afzonderlijke Forten , voor tijden van 
oorlog of oorlogsgovaar, vastgesteld bij Konink
lijk be luit van 9 Januari 1901 (Staatsblad 
n°. 23). 

In hoeverre ook gebouwen, terreinen enz. 
die buiten bet :Fort gelegen z ijn , ge,·ekend wo1·
den tot het Fort te behooren, wordt in de 
Memorien van verdediging aangegeven. 

3 . De commandant van een afgesneden ge
deelte der Stelling oefent met inacbtneming 
van alle te r ,mke bestaande reglementen, aan
schrijvingen, bepalingen en voorschriften, als
mede van de bepalingen dezer Instructie, en 
van de hem door eene boogere autoriteit ge
geven bevel en, over het afgesneden gecleelte 
het volkomen ge,mg van den 'tellingcomman
dant nit, 

Hij is persoonlijk en uitsluitencl Yeraut-
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woordelijk rnor de veiligbeid en het behoud 
,an het afgesneden gecl eelte. 

I s alleen een fort afgesneden , dan geldt 
, oor dat fort en den Fortcommandant, alles 
wat in de Instructie , genoemd in artikel 2 
ten opzichte van Afaonderlijke Forten en 
Commandanten van Afzonderlijke F orten is 
voorgesch reven . 

TWEEDE HOOFD S T U K. 

Van tijden van oorlo.q of oorlogsgevaa,· , zoncler 
clat is i ngetreclen de Staat van oorlog of 

cle Staat van bele,q. 

4. De Commandant in het Vak en in bet 
F ort staat, zoodra door h em het bevel is aan
vaard , onder de onmiddellijke bevelen v·an 
den Stellingcommandant, tenzij door dezen, 
voor wat den Yakcommandant betreft , anders 
wordt bepaald en voorts met clicn verstande, 
dat de Vakcomrnandant steeds persoon]ijk 
verantwoorcl elijk blijft voor de veiligbeid en 
b et beboud van het Vak en de Fortcomman
dant voor cle veiligheid en bet beboud van 
bet Fort. 

5. Van de aanvaarding van het bevel wordt 
door de in deze Instru r,tie bedoelde Comman
<lanten onverwijld per draad , of wanneer 
<laartoe geene gelegenheicl bestaat , schriftelijk 
berich t gegeven aan den Stellingcommandant. 

6 . De Vakcomrnandant is belast met de 
bewaking, beveiliging en verdediging van het 
Vak (gedeelte der hoofdverdeclig ingslijn) tegen 
stormenderhandsch e aanvallen en verrass ingen. 

De c01mnandanten van de troepen en van 
de batterijen tegen stormenderhandsch e aan
vallen , die uitdrnkkelijk voor de bewaking 
en de aanvankelijke ve rdediging van het Vak 
zijn aangewezen , staan onder :r,ijne onmiddel
lijke bevelen. 

7. De Forteommandant voert het bevel in 
bet Fort en h eeft onder zijne bevelen al het 
personeel , dat dee! uitmaakt van de bezetting 
van het ]fo rt. 

Over de overige in h et F ort gehuisveste 
troepen, welke niet tot de bezetting behooren , 
oefent hij bet gezag uit van Plaatselijke
Commandant. 

8 . V oor zoover de verdediging van het 
onderdeel , waarover de in deze Instructie be
doelde Commandanten het bevel voeren, zulks 
veroorlooft , zijn i'lij ve rplicht al of niet op 
aanvrage mede te werken tot de verdediging 
van de aangrenzende , akken of van de neven
forten. 

9 . De Fortcommandant heeft onder zijn 
beheer en ,,e,·antwoorcling al het tot de uit-

rusting van bet F ort beboorende materieel, 
voor zoover dit niet onder de bijzonclere ver
antwoordelijkheicl van andel'8 autol'iteiten i~ 
of wol'dt gesteld. 

10. De in deze Instructie bedoelde comman
danten ge\·en, tenzij bet tegendeel uitclruk
kelijk is bepaalcl, met inachtneming van het 
gestelde in de volgende alinea uitvoeriug aan 
alles, wat in de Memorii-in van Yerdediging 
is voorgcschreven. · 

De l\'Iemorien van rnrclediging - de Me
morieu omtrent den geneeskundigen dienst 
en de Yerpleging claaronder begrepen - zijn 
echter niet volstrekt bindend ; belangrijke af
wijkingen claarvan kunnen intusschen slechts 
plaats hebben op last of met macbtig ing van 
den Stellingcommandant. 

11. V alt de Stelling binncn den kring der 
operatien van het Veldleger dan we! van de 
Vloot , cl an zijn in spoedeischende gevallen , 
de in deze Instructie bedoelde Commandanten 
bevoegd , zich recbtstreeks tot den Comman
dant van een ondercleel van bet V eldl eger of 
van de Y1oot te wenden tot het bekomen van 
ondersteuning en medewerking. 

In niet spoedeischende gevallen moet vooraf 
de mach tiging van den Stellingcommandant 
worden gevraagd . De Commandant van het 
betrokken onderdeel van bet V eldleger of van 
de , Tloot is verplicht aan die aanvrage te 
volcloen, bijaldien de aan hem verstrekte be
velen , naar !nm oordeel daartegen geen oYer
wegende bezwaren in den weg leggen. 

Evenzoo zullen , wanneer in een spoed
eischend geval door den Commandant van 
een onderdeel van bet Veldleger of van cle 
V1oot, de onder teuning en medewerking wordt 
ingeroepen van de in deze Instmctie bedoelde 
Commandanten , cl eze daaraan gevolg moeten 
geven , Yoor zoove1· het beboud van bet be
trnkken onderdeel der Stelling daardoor n iet 
in gevaar worclt gebrncht. 

De in deze I nstructie bedoelde Comman
clanten :r,ullen evenwel , ook al :r,ijn de om
standigheclen , bedoeld in het eerste I id ,Tan 
dit a,·tikel aanwezig , aan troepen Yan h et 
Veldleger of van de Vloot in den regel geen 
munitie, levensmiddelen of andere voorraden 
tot de uitmsting der Stelling behoorencle 
m ogen afstaan , clan na bekomen rnachtig ing 
van den Stellingcommandant. 

Alleen wanneer de munitie st rekt voor lijfs
beboud en de levensmicldelen of andere voo r
raden noodig zijn voor onmiddellijke verple
g ing zullen deze zonder vorenbedoelde mach
tig ing kunnen worden verstrekt. · 

12. Bij ontstentenis van cle in cle,m Instructie 
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bedoelcle Commanclanten of wanneer deze 
buiten staat geraken tot het voeren van het 
bevel, geldt omtrent bunne vervanging, het
geen ter 7,ake is bepaald in artikel 21 der 
Instrnctie, bedoeld in artikel 2. 

Wanneer in eenige functie, waarvoor hetzij 
bij Koninklijk besluit hetzij door Onzen Mi
nister van Oorlog, hetzij door den Stelling
commandant officieren zijn of worden aange
wezen , een officier buiten staat geraakt die 
functie waar te nemen, of komt te ontbreken, 
moet zoodra de onmidclellijke Chef van dien 
officier claarvan bericht heeft ontvangen, zulks 
door hem, c. q. langs den hierarchieken weg, 
aan den Stellingcommandant worcleu mede
gedeelcl, onder kennisgeving van de wijze, 
waarop door hem voorloopig in de vervulling 
der functie is voorzien. 

13. vVanneer aan een der in de,m Instrnctie 
bedoelde Commandanten een andere werkkring 
wordt opgedrngen, mag hij zijn post niet ver
laten , alvorens het Commando aan zijn op
,olger of dengene, die hem tijdelijk moet 
ven-angen , naar daarvoor gestelde of nog te 
stellen regelen behoorlijk, met alle aanwij7,i 
gingen en bescheiden, omtrent de verdecliging, 
te hebben overgegeven. 

Tot zoolang blijft hij persoonlijk verant
woordelijk. 

14. De in deze Instructie bedoelde Comman
danten zorgen, voor zooveel iecler bet1·eft, dat 
de voorraden van allerlei aard in bruikbareu 
staat verkeeren en naar behooren zijn opgelegd, 
tevens waken zij, dat de noodvoorraclcn nim
mer worden gebrnikt, v66rdat de aanvoer is 
afgesneden, toevallige omstandighedeu uitge
zondercl, in welk geval van het ve rbrn ikte 
door hen onverwijld opgave wordt gedaan 
aan den Stellingcommandant, terwijl zij in
middels maatregelen nemen, om den voorraad 
zoo spoedig mogelijk aan te vullen. 

15. De verhoud ing rnn de militaire autori
teiten - ook die van den Fortcornrnandant 
in forten met burgerbevolking - ten opzichte 
\Tan de burgerlijke besturen en de daarbij in 

dienstzijncle ambtenaren, alsmede van alle 
andere burgerpersonen, is dezelfde als in tijd 
van vrede , tenvijl alle burgerlijke besturen 
evenals in tijd van v rede h un gezag blijven 
uitoefenen, een en ander voor zoover bij de 
wet of bij algemeenen maatregel van bestuur 
uiet anders is bepaald. 

16. In de forten met burgerbevolking treedt 
de Fortcommandant - namens den Stelling
commandant - voor zooveel noodig in over
leg met burgeilijke besturen, autoriteiten en 
bij7,onderc personen omtrnnt al hetgeen aan 

het in staat van verdediging brengen van het 
Fort, alsmede aan de vereenvoudiging en be
sp0ediging van een eventneelen overgang tot 
den Staat van oorlog of clen Staat van beleg 
kan ten goecle komen. 

Hij tracht bij minnelijke overeenkomst cle 
beschikking te verkrijgen over die perceelen 
en perceelsgecleelten, in de Memorien van ver
dediging vermeld , waarop in het belang cler 
verdecliging opruimingen of andere werkzaam
heden moeten plaats hebben . 

Mochten zijne pogingen claartoe mislnkken 
of te veel tijcl vereischen clan handelt hij met 
inachtneming van de daaromtrent gestelcle of 
nog te stellen regelen overeenkomstig de 
lste alinea Yan artikel 73 der wet van 28 Au
gustus 1851 (Staatsblrul n°. 125). 

l 7 . De in cleze Instructie bedoelde Comman
danten bebben geen rechtstreekscbe bemoeiing 
met het voorbereiden of stellen nn militaire 
inunclatien in de Stelling. 

Zij verleenen ecbter aan het personeel , 
belast met het voorbereiden of stellen van 
de inundatien, zoo eenigszins mogelijk en 
zonder nader bevel de verlangde hulp , hetzij 
bij werkzaamheden, hetzij bij het tegengaan 
van eventueel verzet , wanneer de dringende 
behoefte aan die hulp plotseling is ontstaan. 

Nadat de inundatien in de Stelling vol
ledig gesteld zijn, knnnen de in deze In
strnctie bedoelde Commandanten ten aanzien 
van wij7,ig ingen in die inundatien, welke zij 
mochten raadzaam achten, in overleg tredcn, c.q . 
langs den hierarchieken weg, met den Eerste
Toegevoegde Officier der Genie in de Stelling. 

18. R oewe! door den Stellingcomrnandant 
het tijdstip bepaald worclt, waarop alleen 
gedurencle den nacht, of we! dag en nacht, 
het claarvoor bestemde gedeelte van de be
zettingen der forten de wachten moet be
trekken , alsrnede h et tijdsti p waarop de 
veiligheiclsdienst van de troepen buiten de 
forten moet worden ingesteld, zijn de in deze 
Iustructie bcdoelde Commandanten niettemin 
bevoegd en, ind ien zij .zulks voor de Yeilig
heid noodig achten, verplicht aan clen Stelling
commandant machtiging te verzoeken clen 
in voege voorschreven wachtdienst reeds 
vroeger te doen intreclen. Zij zullen des
vereischt dit zelfs op eigen gezag moeten 
doen, zijnde zij in het laatste geval gehouden, 
daal'\'an onverwijld kennis te geven aan den 
Stellingcom"mand ant. 

19. De Vakcommandant mag zich nimmer 
buiten zijn Vak begeven, zonder last of 
machtiging daartoe van de autoriteit, onder 
wier onm iddellijke bevelen hij staat. 
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Hij is echter be,oegd, om wanneer het 
helang van de verclecliging zulks vereischt , 
zich op zijnc persoonlijke verantwoorclelijk
heicl biunen het ,ak van zijn stanclplaats 
naar elders te begeven, zijnde .hij gehouden 
alsclan zoo mogelijk een officier en anders 
een ancler per oon aan te wijzen, die tijdens 
zijne afwezigheid de ontvangen berichten en 
bevelen aanneemt en zoo noodig ,·erder zendt, 
welke officier of ander persoon bekend moet 
zijn met de plaats of plaatsen, waarheen de 
Commandant zich begeeft. 

De Fortcommandant mag zich nimmer 
buiten bet Fort begeven zond er machtiging 
van den Stellingcommandant. 

20. De in cl v-e Instructie bedoelde Comman
danten , zijn verplicht te zorgen , dat op 
kopieen van !marten aanteeken ing wordt ge
houden van de door onder hunne bevelen 
staande trnepen verrichte werkzaamheden tot 
het in staat van verdediging brengen van 
het Vak of van het Fort, waarover zij het 
bevel ,oeren . 

21. Een dagboek moet worden aangehouden: 
a. In het Vak door den Vakco=andant; 
b. In het Fo,·t door den Fortcommandant, 

alsmede door de oudste officieren cler ver· 
schillende vVapens en Dienstvakken; 

c. Voorts in• het algemeen door ieder , die 
belast wordt met een zelfstanclige opdracht, 
tijdens den duu,· hiervan. 

De in deze Instructie bedoelde Commau
danten hebben, iecler voor 7,00,·eel hem betre:i;t, 
voor het aanleggen en aanh ouden van de 
dagboeken zorg te dragen. 

DERDE HOOF D S T UK. 

Vcm den Staat van oorlog. 

22. De voorschriften , opgenomen in het 
Tweecle Hoofclstuk dezer Instructie, gelden 
eveneens voor den Staat van oorlog, voor 
zooveel in de volgende artikelen niet anders 
is bepaald. 

23. Onverminderd het m il itair gezag, dat 
in de Stelling door den Stellingcommandant 
wordt uitgeoefend, wordt het militair gezag 
bedoeld in de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
n°. 128) in het Vak uitgeoefend door den Vak• 
commandant en in het Fort met burger
bevolking door den Fortcommandant. 

Het is On s uitdrukkelijk verlangen dat, 
hoewel die autoriteiten bij de uitoefening van 
dat gezag verplicht zijn met beslistheid en 
ernst tegenover de ingezetenen op te treden, 
deze daarbij zooveel mogelijk met zachtheid 
en menschlievendheid worden behandeld. 

24. De Vakcommandant is verplicht, voo1· 

zoo,·er claarbij de ve iligheid van zijn vak geen 
gevaar kan loopen, uan eigen troepen en oorlogs
vaartuigen, die rnn nabij door den vijand 
gevolgd op de -· telling terugtrekken, steun 
te verschaffen en deze zoo mogelijk op te 
nemen. Yan een en ander geeft hij om-er
wijld kennis aan de autoriteit, onder wie hij 
gesteld is en vraagt c. q. diens bevelen hce 
verder te handelen. 

De Fortcommandant heeft met hetzelfde 
voorbehoud dezelfde ve,·plichting, de terng
trekkende t:·oepen mogen echter niet in het 
Fort worden opgenomen. 

De Commandanten der Vestingen Hellevoet
sliiis en Brielle zijn nochtans bevoegd op eigen 
verantwoordelijkbeid troepen uls vorenbedoeld 
te laten doorfrekken. 

,rr ER DE H O OF D ST UK. 

Van den Staaf 'van beleg. 

25. De voorschriften, opgenomen in het 
tweede en het Derde Hoofdstuk de7,er ln
structie gelden eveneens voor den Staat van 
beleg, voor zoover in de volgende artikelen 
niet anders is bepaald. 

26 . Indien de belangen van de verded ig ing 
of de aard der te nemen maatregelen daa rmede 
niet strijdig zijn, zullen - dringende gevallen 
uitgezonderd - de bevelen van bet militair 
gezag aan de burgerlijke bestnren en de daarbij 
in dienst zijnde arnbtenaren, zoo eenigs7,ins 
mogelijk moeten worden gegeven aan of door 
tusschenkomst van daartoe na overleg met de 
hoogste burgerlijke autoriteiten ter plaatse , 
door het militair gezag aan te wijzen personen. 

27. De in deze Instructie bedoelde Cornman
dauten 7,ijn verplicht te zorgen dat op kopieen 
van kaarten, behalve de in artikel 20 bedoelde 
aanteekeningen, tevens zooveel mogelijk, aan
teekening wordt gehouden van de door den 
vijand ingenomen stellingen en van de aan
valswerken. 

28. Wanneer troepen en officieren welke 
toevallig in of nabij de Stelling verwijlen met 
een gedeelte hiervan door den vijand worden 
ingesloten, zoodanig dat hunne vrijheid van 
beweging verloren gaat, komen zij uit kracht 
van deze on1stuodigheid, zoolang de in sluiting 
duurt, ongeacht de Commandant die r troepen, 
clan wel de bedoelde afzonderlijke officieren 
hooger of ouder in rang zijn clan de Comman
dant van het afgesneden gedeelte, onder d iens 
bevelen te staan. 

,oor het geval dat onder omstandigheden 
als bovenbedoeld oorlogsvaartuigen met een 
gedeelte der Stelling worden ingesloten, worclt 
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door den Commandant van het afgesneden ge
dee lte met den Oollllnandant der Scheepsmacht 
ter zake van de verdediging overleg gepleegd. 

Onderhandelingen met den vijancl. 

29 . De Vak- en de Fortcommandant mogen, 
behoudens de uitzondering in dit artikel ver
meld, met @n vijand niet onderhandelen ook 
11iet wanneer de onderhaodelingen eene wapen
schorsing voor weinige uren betreffen tot het 
ongestoord begraven van dooden en het OJ.l· 
nemen van gewonden, deze onderhandelingen 
worden uitsluitend door den Stellingcomman
daot gevoerd. 

De Commandant van het Fort aan den Hoek 
van Holland is echter gemachtigd om, wanneer 
h ij buiten de mogelijkheid is om tijdig de 
beslissing van den Stellingcollllnandant in te 
winnen, over eene wapenschorsing voor laatst
genoemd doe! te onderhandelen en die te 
sluiten. 

30. Het aanhooren en beantwoorden van 
parlementairs mag ni1nnier gesehiedcn door 
den Yak- of den Fortcommandant in persoon, 
en - het geval van insluiting van een dee! 
der Stelling c. q. van een Fort daargelaten -
alleen door daartoe door den Stellingcomman
dant aangewezen officieren op bepaalde plaatsen 
en zoo noodig op bepaalde tijdstippen , welke 
aan den vijandel ijken bevelhebber zijo of 
zullen worden medegedeeld. 

Parlementairs, die zich elders of op andere 
tijdstippen aanmelden, worden teruggewezen, 
evenals parlementairs, die zich bij duisternis 
bij de posten aanmelden. 

Nimmer mag een parlcmentair binnen een 
fort worden toegelaten. 

Ons bekend, 
De Minister van Staat, Minister van Oorlog, _ 

(get.) J. W. BERGANSIUS. 

De Jl iniste,· van Mm·ine, (get. ) ELLI:;. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 
31 Mei 1904 (Staatsblacl n•. 115). 

Instnwtie voor cle Co1n1nandanlen van l!'or: 
ten in cle Stelling van den Helder voo,· 
tijden von oorlog of oorlogs_qevaar. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Algenieene bepalingeu .. 

Art. 1. Onder ,,forten" worden in deze 
Instructie verstaan de duurzame of tijdelijke 
vcrdcdigingswerken, vermeld in Bijlage II 
der Instructie voor Stelli ngcommandanten en 
Oommandanten van Afaonderlijke Forten, voor 

tijden van oorlog of oorlogsgevaar, vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 9 Januari 1901 
(Staatsolad n•. 23). 

ln hoeverre ook terreinen, gebouwen enz., 
die buiten het Fort gelPgen :-. ijn , gerekend 
worden tot het Fo,-t te behooren, wordt in de 
Memorien van verdedig ing aangegcven. 

2. Voor het geval een Fort van het overige 
gedeelte der Stelling is afgesneden, geldt Yoor 
dnt Fort en den Fortcommandant alles, wat 
in de Instructie, genoemd in artikel 1 , ten 
opzichte van afzonderlijke Forten en Com
mandanten va n Afzonderlijke Forten is voor
geschreven. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van tijclen van oo,-log of oorlogsgevaar, zonde,· 
clat is ingefreden de Staat i-an oorlog of 

de Staat 'Van beleg. 

3 . De Fortcomrnandant staat zoodra door 
hem het bevel is aanvaard, onder de onmiddel
lijke bevelen van den Stellingcommandant, 
tenzij door dezen anders wordt bepaald en 
met dien verstancle, dat de Fortcommandant 
steeds per oonlijk verantwoordel ijk blijft voor 
de veiligheid en het behoud van het Fort. 

4 . Van de aanvaard ing van he( bevel wordt 
door den Fortcommandant on~erwijld bericht 
gegeven aan den Stellingcommandant. 

5. De Fortcommandant voert h et bevel in 
het Fort en heeft onder zijne bevelen al het 
personeel, dat dee! uitmaakt van de bezetting 
van h et Fort. 

Over de overige in het :Fort gehuisveste 
troepen, we Ike ni et tot de bezetting behooren, 
oefent hij het gezag uit van Plaatselijke 
Commandant. 

6. Voor zoover de verded ig ing van het 
F ort het toelaat, is de Fortcommandant ver
plicht al of niet op aanvrage mede te werken 
tot de vcrdediging van bet aangrenzende ter
rein of van de nevenforten. 

7. De Fortcommandant heeft onder zijn 
beheer en verantwoording al het tot de uit
rusting van bet F ort behoorende materieel . 
voor zoover dit niet onder de bijzondere vcr
antwoordelijkb eid van andere autoritei ten is 
of wordt gesteld. 

8. De l!'ortcommandant geeft, tenzij het 
tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, met inacht
neming van het gestelde in de volgende alinea, 
uitvoering aan alles wat in de Memorie van 
Verdediging van het betrokken F ort voor 
tijden van oorlog is voorgeschreven. 

De 'Memorien van Verdediging - de )le. 
morien omtrent den geneeskundigen dien st 
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en de verpleging daaronder begrepen - zijn 
echter niet volstrekt bindend ; belangrijke af
wijkingen daarvan kunnen intusschen slechts 
plaats hebben op last' of machtiging van den 
Stellingcommandant. 

9. Valt de Stelling binnen den kring der 
operatien vau het ·veldleger dan wel vau de 
Vloot, clan is in spoedeischende gevallen cle 
Fortcommandant bevoegd zich rechtstreeks 
tot den Commandant Yan een onderdeel van 
hei V eldleger of van de V1oot te weuden tot 
bet bekomen van ondersteuning en mede
werki1~g. 

In niet spoedeischende gevalleu moet vooraf 
de machtiging van den Stell ingcommaudant 
wordeu gevraagd. 

De Commandant van het betrokken onder
deel van het Veldleger of vau cle V1oot is 
Yerplicht aan die aanvrage te voldoen, bijal
dien de aan hen verstrekte bevel en, naar bun 
oordeel daartegen geen ovenvegende bezwaren 
in den weg lcggen. 

Evenv.oo zal, wanneer in een spoedeischend 
geval door den Commandant van een onder
cleel van het Veldleger of van de V1oot de 
ondersteuning en · medewerking wordt inge
roepen van een Fortcommandant, deze daaraan 
gevolg moeten geven, voor zoover bet behoud 
van zijn l?ort daardoor niet in gevaar wordt 
gebracht. 

De Fortcommandant zal evenwel, ook al 
zijn de omstandigheden, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel aanwezig, aan troepen van 
bet Veldleger of van de V1oot in den regel 
geen munitie, levensmiddelen of andere voor
raden tot de uitrnsting der Stelling behoorende, 
mogen afstaan, dan na bekomen machtiging 
van den Htellingcommandant. 

Alleen w:rnnecr de munitie strekt voor lijfs
behoucl en de levensmiddelen of andere voor
raden noodig zijn voor oumiddcllijke ver
pleging, zullen deze zonder voreubedoelde 
machtiging kunnen worden verstrekt. 

10. Bij outstentenis van den Fortcomman
dant of wanneer deze buiten staat ge,·aakt 
tot het voeren van het bevel , geldt omtrent 
zijn e vervanging, hetgeen ter zake is bepaald 
in art. 21 cler Instructie, genoemd in Artikel 1. 

\Van necr in ecn ige functie , waarvoor hetz ij 
bij Koninklijk bcsluit, hetzij door Onzen Mi
nister van Oorlog, betzij door den Stelling 
commandant, officicren zijn of worden aan
gewezen, een otncier buiten staat geraakt, die 
fun ctie waar to nemen, of komt te ontbreken, 
moet zulks door den betrokken Fortcomman
dant aan den Stellingcommandant worden mede
gedeeld, onder kcnnisgeving van de wijze, · 

waarop door hem voorloopig in de vcrvulling 
der functi e is voorzien. 

11 . Wanneer aan een' Fortcomm:mdant een 
andere werkkring wo1·dt opgedragen, mag hij 
zijn' post niet verlaten, alvorens het commando 
aan zijn opvolger of aan dengene, die hem 
tijdelijk moet vervangen, naar daarvoot· ge
stelde of nog te stellen regelen behoorl ijk, 
met alle aanwijzingen en bescbeiden omtrent 
de verdediging te hebbcn overgegeven. 

Tot zoolang blijft hij persoonlijk verant
woordelijk. 

12. De Fortcomrnandant zorgt, dat de zich 
in l1 et Fort bevindende voorraden ,Tan allerlei 
aat·cl in bruikbaren staat verkeeren en 11aat" 
behooren zijn opgelegd; tevens waakt hij dat 
de nooclvoorraden nimmer worden verbruikt, 
v66rdat cle aanvoer is afgesneden, toernll ige 
om tandigheden uitgezonderd, in welk geval 
van het verbruikte door hem onverwijld op
gave wordt gedaan aan den Stell ingcomman
dant, terwijl hij inm iddels maatregelen moet 
nemen, om den voorraacl zoo spoedig mogelijk 
aan te vullen. 

13. De Fortcommandant heeft geen rechts
streeksche bemoeiing met het voorbereiden of 
stellen van militaire inundatien in cle Stelling. 

Hij verleent echter aan het personeel, belast 
met het voorbereiden of stellen van de inun
datien zoo eenigszins mogelijk en zonder 
nader bevel de verlangde hulp, hetzij bij 
werkzaamheden, hetzij bij het tegengaan van 
eventneel verzet, wanneer de cl ringende be
boefte aan die hulp plotseling is ontstaan . 

14. Roewe! door den Stellingcommandant 
het t ijdstip bepaald wordt, waarop alleen ge
durende den nacht, of wel dag en nacht, het 
daarvoor bestemde gedeelte van de bezettingen 
der Forten de wachten inoct betrekken, is cle 
Fortcommanclant niettemin bevoegd en inclien 
hij zulks voot· de veiligheid van het Fort 
noodig acht, verplicht aan den Stellingcom
mandaut machtiging te verzoeken de in voege 
voorschreven wachtdienst reeds vroeger te 
cloen intreden. Hij zal des,·ereischt clit zelfs 
op eigen gezag moeten doen; zijnde hij in het 
laatste geval geh ouden , da:nvan onverwijld 
kennis te geven aan den Stellingcommandant. 

1 5. D o Fortco:m.Jnandant n)ag zicl:1 niinn1o r 
buiteu bet Fort begeven, v.onder machtig ing 
van den Stellingcommandant. 

16. De Fortcommandant is ve1·plicht te 
zorgen, dat op kopieen van kaarten aanteeke
n ing wordt gehouden van de door onder zijne 
bevelen staande troepen verrichte werkzaam
heden tot het in staat van verclediging brengen 
van het Fort . 
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17. Door den Fortcommandant alsmcde 
door cle oudste offi cieren der ve rschillende 
W apens en Dienstvakken in bet F ort wordt 
een dagboek aangehouden. 

DERDE HOOFD S TUK. 

Van den Staat vcm oorlog. 

18. D e voorsch riften opgenomen in het 
Tweede Hoofd stuk dezer Instructie, gelden 
evenecn Yoor den Staat van oorlog, voor zoo
ver in de volgende artikelen niet ander i 
bepaald. 

19. D e F ortcommandant is verplicht voor 
zoover daarbij de veiligheid van zijn F ort 
geen ge"aar kan loopen, aan eigen troepen en 
oorl og vaartuigen, die van nabij door den 
\"ijancl gevolgd, op de Stelling terugtrekken , 
steun te ve rschaffen. 

D e ten1gtrekkencle tl'Oepen mogen cchte 1· 
niet in het Fort worclen opgenomen. 

De Fortcommanclant is echter bevoegd , 
wanneer commnnicatiewegen tusscb en het 
voorterrein en bet terrein binnen de Stelling 
aelegen door bet F ort voeren op eigen ver
antwoordelijkheid, t roepen al ,·orenbedoeld 
to laten dom·trekken. 

Van den S taat van oeleg. 

20. D e voorschriften opgenomen in bet 
Tweecle en Derde H oofdstuk dezer Instruct ie 
gelclen eveneens voor den taat van beleg, 
voo1· zoover in de ".Olgendc artikelen nict 
andcr is bepaald. 

21 . D e Fortcommandant is verplich t te 
zorgen, dat op kopieen van kaarten , behalve 
de in artikel 16 bedoelde aanteekeningen, 
tevens zooveel mogclijk aanteekening wordt 
gehouden van de door den vijand ingenornen 
stelllingen en van de aanvalswerken. 

Onderhandeli ngen 1net den vijand. 

22 . D e F ortcomm a ndant mng m t de n 
vijand niet onderhandelen, ook niet, wanncer 
de onderhandelingen eene wapenschorsing 
voor weinige lll'en betreffen tot bet onge toord 
begra ven ,·an dooden en het opncmen van 
gewonden ; deze onderhandelingen worden ui t-
luit nd door den Stellingcommandant ge

voerd. 
23. H et aanhooren en beantwoorden van 

parlementairs mag nimmer geschieden door 
den Fortcommandant in persoon, en - het 
geval van insluiting van een dee! der Stelling 
c. q. van een Fort daa,·gclaten - alleen door 

daartoe door den tellingcommandant aan e
wezen officieren op bepaalde plaatsen en zoo 
noodig op bepaalde tijdstippen, welke aan den 
vijandelijken bevelhebbei· zijn of zullen worden 
medegecleeld. 

Parlementairs, die zich elders of op andere 
tijdstippen aanmelden, woi·den teruggewezen, 
evenals parlementairs, d ie zich bij duisternis 
bij de posten aanmelden. 

Nimmer mag een parlementair binnen een 
Fort worden toegelaten. 

Ons bekend, 
De Minister va11 'taat, Minister rnn Oorlog, 

(.qet.) J. W. J3.i~RGANSIUS. 

De .Mini,9ter van Ma,·ine, (.get. ) ELLT8 . 

Behoort bij het K oninklijk be luit rnn 
31 Mei 1904 (S taafsblall n•. 115). 

Instruclie ••om· de Oommandanfen van F m·ten 
in de Stelling van 't Hollaodscb Diop 
en h et Volkerak voo,· tijclen van 001·/og 
of 001·/ogsgevaar . 

E E R S T E HOOFD T K. 

A lgemeene bepa/ingen . 

Art. 1. Onder .,forten" worden in deze ln 
structie verstaan de duurzame of tijdelijke 
verdedig ing werken, ve rmcld in Bijlage II 
der Instructie Yoor Stellingcommandanten en 
Commandanten van Afzonderlijke Forten, \'00r 
tijden van oorlog of oorlogsgevaar, vastgesteld 
bij bet K oninklijk beslnit van 9 Januari 1901 
(Staatsblad n•. 23). 

In hoeverre ook terreinen, gebouwen em,. 
die buiten bet F ort gelegen zijn, gerekend wor
den tot het F ort te beb ooren, wordt in de 
~Iemorien van verdediging aangegeven. 

2 . , oor het geval een fort van bet overige 
gedeelte der telling is afgesneden, geldt voor 
dat Fort en don Fortcomman lant alles wat in 
de Instructie, genoemd in artikel 1, ten op
zicbte van Afzonderlijke Fortcn en Comman
danten van Afzonderlijke F ortcn is voorgc•
schreven. 

TWlrn DE HOOPD '.!.'UK. 

Van tijden van oorlog of om·/ogsgevaa,·, zone/er 
d at is ingetreden de Staat ~·an oor/og of 

de Staat van be/eg. 

3 . De ]!'ortcommandant taat, zoodra door 
hem bet bevel is aanvaard, ondcr de onmiddcl
lijke bevelen van den Stellingcommandant, ten
zij door dezen anders wordt bepaald, en met 
dien ver tande, dat de F ortcommandant steeds 
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persoonlijk verantwoordelijk blijft \7 001' de vei
ligheid en het behoud van het Fort. 

4. Van de aanvaarding van het bevel wordt 
door den Fortcommandant onverwijld per 
draad of, wanneer daartoe geene gelegenheid 
bestaat, scbriftelijk bericbt gegeven aan den 
Stellingcommandant. 

5. De Fortcommandant voert bet bevel in 
bet Fort en heeft onder zijne bevelen al het 
personeel, dat dee! uitmaakt van de bezetting 
van bet Fort. 

Over de o,·erige in bet Fort gebuisveste 
troepen, welke niet tot de bezetting hehooren , 
oefent bij b et gezag uit van Plaatselijke com
mandant. 

6. Voor zoover de verded iging van bet Fort 
het toelaat, is de Fortcommandant verplicht, 
al of ni et op aanvrage, mede te werken tot de 
verded iging van het aangrenzende terrein of 
van de nevenforten. 

7. De Fortcomnia.ndant heeft onder zijn be
heer en verantwoording al het tot de uitrusting 
van het Fort behoorende materieel, voor zoo
ver dit niet onder de bijzondere verantwoor· 
delijkheid van andere autoriteiten is of wordt 
gesteld. 

8. De Fortcommandant geeft, tenzij het te
gendeel uitdrukkelijk is bepaald , met inacht
neming van het gestelde in de volgende alinea 
uit\·oering aan alles, wat in de Memorie van 
verdediging van bet betrokken Fort voor tijden 
van oorlog is voorgescbreven. 

De Momorien van verdediging - de Memo
rien omtrent den geneeskund igen d ienst en de 
verpleging daaronder begrepen - zijn echter 
ni et volstrekt bindend ; belangrijke afwijkingen 
claarvan kunnen intusschen sleohts plaats beb
ben op last of met macbtiging van den Stel
lingcommandant. 

9. Valt de Stelling binnen den kring der 
operatien van hot Veldleger dan we\ van de 
Yloot, clan is in spoedeisohende gevallen de 
Fortcommandant bevoegd zich reohtFtreeks 
tot den Commandant van een onderdeel van 
het V eldleger of van de ,7oot te wenden tot 
het bekomen van ondersteuning en medewer
king. In niet spoedeischende gevallen moet 
vooraf de macbtig ing van den Stellingcom· 
mandant worden gevraagd. 

De Commandant van h et betrokken onder
deel van het Veldleger of van de Y!oot is 
verplioht aan die aanvrage te voldoen, bijal
dien de aan hen verstrekte bevelen, naar hun 
oordeel daartegen geen overwegende bezwaren 
in den weg leggen . 

Evenzoo zal, wanneer in een poedeiscbend 
ge,7 al door den Commandant van oen onder-

190.J,. 

dee! van het Y eldleger of van de ,1oot, de 
ondersteuning en medewerking wordt inge
roepen van een' Fortcommandant, deze daaraan 
gevolg moeten geven, voor zoover het behoud 
van zijn Fort daardoor niet in gevaar wordt 
gebracht. 

De Fortcommanclant zal evenwel, ook al 
zijn de omstandigheden, becloeld in h et eerste 
lid van dit artikel, aanwezig, aan troepen Yan 
het Yeldleger of rnn de Vloot in den regel 
geen munitie, le,•ensmiddelen of andere voor
raden tot de uitrusting der Stelling behoorende, 
m ogen afstaan dan na bekomen machtiging 
van den Stellingcommandant. 

A lleen wanneer de mu nitie strekt voor lijfs• 
behoud en de !even midclelen of andere voor· 
raden noodig zijn voor onmiddellijke ve rple
g ing, zullen deze zonder vorenbedoelde mach· 
tiging kunnen worden verstrekt. 

l 0. Bij ontstentenis van den Fortcomman
dant of wanneer deze buiten staat geraakt tot 
bet voeren van het bevel , geldt omtrent zijne 
vervanging, b etgeen ter zake is bepaald in 
Artikel 21 der Instructie genoemd in Artikel l. 

1Vanneer in eenige functie, waarvoor hetzij 
bij Koninklijk besluit, betzij door Onzon Mi
nister van Oorlog, betzij door den Stelling· 
commandant officieren zijn of worden aange
wezen, een ofticier buiten staat geraakt die 
fun ctie vaar te nemen, of komt te ontbreken, 
moet 7. u\ks door den betrokken Fortcomman
dant aan den Stellingoommandant worden 
medegedeeld, onder kenn isgevir.g van de wij7.e 
waarop door hem voorloopig in de vorvulling 
der functie is voorzien. 

11. vVanneer aan een' Fortcommandant een 
andere werkkring wordt opgedragen, mag hij 
zijn' post niet verlaten, alvorens bet Commando 
aan zijn' opvolger of aan dengene, die hem 
tijd lijk moet vervangon naar daarvoor gestelde 
of nog te stellen regelen behoorlijk, met alle 
aanw ijzingen en bescbeiden ·omtrent de ver· 
dediging te bebben overgegeven. 

Tot zoo\ang bl ijft hij persoonlijk ,·e rant
woordelijk. 

12. De Fortcommandant zorgt, dat de zich 
in het Fort bevindende voorraden rnn allerlei 
aard in bruikbaren staat verkeeren en naa r 
bobooren zijn opgelegd; te,·ens waakt hij, dat 
de noodvoorraden nimmer worden vorbru ikt, 
v66rclat de aanvoer is afgesneden, toevallige 
omstandigheden uitgezonderd , in welk geval 
van hot verbruikte door hem onverwijld op· 
gave wordt gedaan aan den Stellingcomman
dant, terwijl hij inmiddels maatregelen moet 
nemen om den voorraacl zoo spoedig mogelijk 
aa n tc vullen .. 

17 
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13. In forten met burgerbernlking is de 
verboud ing van den Fortcommandant ten op
zichte van de burgerlijkJl besturen en de daar
bij in dienst zijnde ambtenaren, alsmede van 
alle andere bnrgerpersonen dezelfde als in tijd 
van vrede, terwijl alle bm-gerlijke besturen 
evenals in tijd van vrede bun gezag blijven 
u i toefenen, een en ander voor zoover bij de 
wet of bij algemeenen maatregel van bcstuur 
niet anders is bepaald. 

14. In forten met burgerbevolking treedt 
de Fortcommandant nan;iens den Stellingcom
mandant voor zooveel noodig in ovei-leg met 
burgerlijke besturen, autoriteiten en bijlilondere 
personen omtrent al hetgeen aan bet in staat 
van verdediging brengen van het Fort, als
mede aan de·vereenvoudiging en bespoediging 
Yan een eventueelen overgang tot den Staat 
van oorlog of den Staat van beleg kan ten 
goede Immen. 

Hij t racbt bij minncl ijkc overeenkomst de 
besch ikking te verkrijgen over die perceelen 
en perceelsgedeelten, in de Memorien van ver
dedig ing vermeld, waarop in het belang der 
verdediging opruimingen of andere werkzaam
heden moeten plaats bebben. 

Mochten zijne pogingen daartoe mislukken 
of te veel tijd vcreis hen, dan bandelt bij, 
met inachtneming van de daaromtrent gesteld~ 
of nog te stellen regelen, overeenkomstig de 

· l ste alinea van artikel 73 der wet van 28 Au
gustus 1851 (Staatsblad 11°. 125). 

15. De Fortcommandant beeft geen recbt
streeksche bemoeiing met het voorbereiden of 
stellen van militaire inundatien in de Stelling. 

Hij vcdeent echter aan het personeel, belast 
met het voorberei'den of stellen van de inun
datien zoo eenigslilins mogelijk en zonder nader 
bevel de verlangde bulp, betlilij bij werkzaam
heden, betlilij bij bet togengaan van even tueel 
verzet, wanneer do dringende beboefte aan die 
hulp J lotseling is ontstaan. 

16 . Roewe! door den Stellingcommandant 
het tijdstip bepaald wordt, waarop alleen ge
durencte den nacht, of wel dag en nacht, het 
daarvoor bestemde gedeelte van de bezettingen 
der forten de wachten moet betrekken , is de 
l<~ortcomm:rndant niettemin bevoegd en indien 
hij zulks voor cle ve iligbeicl van bet Fort 
nood ig acht, verplicht aan den Stellingcom
mandant machtiging te verzoeken, den in 
voege voorschreven wachtdienst reeds v roeger 
te doen intreden . Bet zal desv_ereischt clit 
zelfs op eigen gelilag moeten doen; zijncle hij 
in het laatste geval gehouclen daarvan onver
wijld kennis te geven aan den Stellingcom
mandant. · 

17. De Fortcommandant mag zich nimmer 
buiten het l<~ort begeven zoncler machtigiug 
van den tellingcommandant. 

18. De Fortcommandant is verplicht te zo r
gen, dat op ·kopieen van kaarten aanteekening 
wordt gehouden van cle door onder zijne be
velen staande troepen verrichte werkzaam
heclen tot het in Staat van verdediging hren
gen van het Fort. 

19. Door den Fortcommandant alsmede door 
cle oudste officieren der verscbillende v'\apens 
en Dienstvakken in bet Fort wo1·dt een dag
boek aangebouden. · 

DERI>E HOOFDST U K. 

Van den Staat van oorlog. 

20. De voorschriften, opgenomen in het 
Tweede Hoofclstuk dezer Instructie, gelden 
evenee.ns voor den Staat van oodog, voor zoo
ver in de volgende artikelen niet anders is 
bepaald . 

2 1. Onverminderd het militair gezag, clat 
in de Stelling door den Stellingcommandant 
wordt uitgeoefencl , wordt in een Fort met 
burgerbevolking het militair gezag bedoeld in 
de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblatl n°. l:tH) 
uitgeoefend door den Fortcommandant. 

B et is Ons uitdrukkelijk verlangen dat, hoe
wel die autorite it bij de uitoefening rnn dat 
gezag verpli cht is met besli stheid en ernst 
tegenover de ingezetenen op te treden, deze 
daarbij zooveel mogelijk met zachtheicl en 
menschlievenclheid worden behandeld. 

22. De Fortcommanclant is verplicht, voor 
zoover daarbij de ve iligheid van zijn Fort geen 
gevaar kan loopen, aan eigen troepcn en oor
logsvaartuigen, die van nabij door den vijand 
gevolgd, op de Stelling terugtrekken, steun 
te verschaffen. 

De terugtrckkende troepen mogen echte1· 
niet in bet Fo,-t worden opgenomen, met uitzon
dering voor wat de vesting Willemstacl betreft. 

De Commandant dezer vesting is bevoegd 
ingeval van nood op eigen verantwoordelijk
heid troepeu als voreubedoelcl op te nemen. 
Zooclra de gelegenheid zich aanbiedt, zulleu 
die troepen de vesting evenwel weder moeten 
verlaten. 

VH~RDE HOOFDSTUK. 

Van den Staat van beleg. 

23. De voorschriften , opgenomen in het 
Tweede en Derde Hoofd stuk dezer Instrnctie 
gelden eveneens voor den taat van beleg, voor 
zoover in cle volgende artikelen niet anders 
is bepaald . 
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24. Indien de belangen der verdediging of 
de aard der te nemen maatregelen daarmede 
niet str:ijclig zijn, zullen - dringende gevallen 
uitgezonderd - de bevelen van het mili tair 
gezag aan de burgerlijke besturen en de daarbij 
in dienst zijnde ambtenaren. ½00 eenigszins 
mogelijk moeten worden gegeven aan of door 
tusschenkomst van daartoe na overleg met de 
hoogste burgerlijke autoriteiten ter plaatse, 
door h et militair gezag aan te wijzen personen. 

25. De F ortcommandant is verplicht te zor
gen, clat op kopieen van kaarten, behalve de 
in artikel 18 becloelcle aanteekeningen tevens 
½OOveel mogelijk aanteekening wordt gehou
clen van de door den vijancl ingenomen stel
lingen en van cle aanvalswerken. 

Onderhandelingen met clen vijand. 

26. De l?ortcommanclant mag metclen vijancl 
niet onderhandelen , ook niet wanneer de onder
handelingen eene wapenschorsing voor weinige 
nren betreffen tot het ongestoord begraven van 
dooden en b ot opnemen van gewonden ; deze 
onderhandelingen worden uitsluitend door den 
Stellingcommandant gevoerd. 

27. Het aanhooren en beantwoorden van 
parlementairs mag nimmer geschieden door 
den Fortcommandant in persoon, en - bet 
geval van insluiting van een dee! cler Stelling 
c. q. van een Fort daargelaten - alleen door 
daartoe door den Stellingcommandant aange
wezen otficieren op bepaalde plaatsen en zoo 
noodig op bepaalde tijclstippen , welke aan den 
vijandelijken bevelhebber zijn of zullen wor
den medegedeeld. 

Parlementai rs, die zicb elders of op anclere 
tijdstippen aanmelden, worden teruggewezen, 
evenals parlementairs, die zicb bij duisternis 
bij de posten aaumelden. 

Nimmer mag een parlementair binnen een 
fort worclen toegelaten. 

Ons bekend, 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
(get. ) J. W. BERGANSIUS. 

De M ini.stei· van Marine, (get. ) ELLIS. 

2 Juni 1904. B:i;:sLUIT, houdende beslissing 
dat het niet naleven van a rt. 51 der kies
wet, cloordien de secretarie op den dag 
cler verkiezing tusschen 9 en 4 uur niet 
voortdurend opengesteld is, clan alleen 
grond oplevert tot vernietiging cler ver
kiezing, wanneer blijkt dat iemand daar
cloor in zijne rechten is verkort of de in
formaliteit op den uitslag der verkiezing 
van invloecl geweest is. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 
Beschikkencle op bet beroep, ingesteld door 

den raacl cler gemeente Scbinveld , tegen het 
besluit van Gedeputeercle Staten van Limburg 
cl.cl. 11 ]\faart 1904, l ste afd. L• 1254/3 IJ, strek
kencle om met ve rnietiging Yan bet besluit van 
genoemd en raacl van 20 F ebruari bevorens, cle 
toelating van N . . J. FRIJNS, als lid van dien 
raad te bevelen ; 

Den Raad van State enz. ; 
Overwegencle, clatcle raad der gemeente t:lchin

velcl den 20sten F ebru ari 1904 heeft besloten 
N . . J. FRIJNS, op '27 ,Januari te vo ren als lid 
van den raad gekozen, als zoodanig ,iiet toe te 
laten, op grond clat bij doof is, en dat de burge
rneester bij zijne ve rkiezing in strijcl met art. 
51 der kieswet heeft gehanclelcl ; 

dat Geclepnteerde Staten van Limbu rg ver
volgens bij Uun aan h oofde dezes vermeld be
sluit, met vernietiging van voorzegd besluit van 
clen gemeenteraacl van Schinveld cle toelating 
van N. J. FRIJ NS als lid van <lien raad hebben 
bevolen, daarbij ovenvegende, dat de eerste 
beweegreclen van den raad , als geen steu n ,, in
dencl in de wet, bui ten beschouwing moet wor
den gelaten; da t wat de tweede beweegreden 
betreft is gebleken, clat cle burgemeester op 
Zonclag 17 Januari 1.1 . heeft laten afkondigen, 
dat de opgaven van cancl idaten voor licl van 
den mad op den voor cle verkiczing bepaald en 
clag van 19 .Januari d . a . v . zouclen kunnen 
worclen ingeleverd van 9 uur des voorm iddags 
tot 4 uur des namicldags ter gemeente-secre
tarie, behalve van 12 uur cles miclclags tot 1 1 / , 

uu r des namiddags, binnen welken tusschentijcl 
de canclidaatsopgaven ten buize van den bur
gemeester zouden kunnen worden ingeleverl:1; 
clat clienovereenkomstig cle secreta rie op den 
dag der verkiezing van 12 uur des m iddags 
tot 1 • / , uur des namiddags is gesloten geweest ; 
cl at , waar art. 51 cler kieswet bepaal t, dat op
gaven van canclidaten op den dag der ve rkie• 
zing van des voormicldags 9 uur tot des na
miclclags 4 uur ter secretarie cler gem eente bij 
den burgemeester kunnen worden ingelevercl, 
beboort te worden ui tgemaakt of het feit clat 
art. 51 cler kieswet in casu niet is. nageleefcl , 
grond oplevert voor de door den raad uitge
sprok en niet -toelating van FRIJNS; clat de 
inlevering eener opgave overeenkomstig art. 51 
ten aanzien van FRIJNS heeft plaats gehacl ; 
dat nit geen enkel feit blijkt dat de niet-nale
ving van art. 51 op clen uitslag der ve rkiez ing 
van invloed is geweest ; bepaaldelijk niet is 
gebleken clat een kiezer , door het tussch en 12 
uur des middags en l 1 / , uur cl es namiddags 
gesloten ziju der gemeente-secretarie, in (l e 
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uitoefening zijner hem bij de wet gewaarborgde 
rechten is verko1·t; 

dat de raad der gemeente Schinveld van dit 
besluit vau Gedepu.teerde Stateu bij Ons in 
beroep is gekomen ; 

0., dat uaar lu id van art. 51 der kieswet op 
den dag der verkiezing ter secretarie der ge• 
m.eente bij den burgemeester van des voormid
dags 9 uur tot des namiddags 4 uur opgaven 
van candidaten bebooren te kunnen worden 
i ngeleYerd; 

dat in casu weliswaar de secretarie op den 
dag cler vcrkiezing van 12 uur des middags 
tot 1 • / , uur des namiddags is gesloten geweest 
- binnen welk tijd sbestek de candidaatsopga
ven, ingevolge open bare afkondiging, ten buize 
van den burgerneester konden worden ingele
verd - docb dat cleze niet-naleving van voo r• 
zegd art. 51 geen grond oplevert'voor de door 
den raad van Schinveld uitgesproken ni et
toelating van FRIJNS ; 

dat immers uit n iets blijkt, dat door bedoelcl 
verzuim iemand in de uitoefening zijner hem 
bij de wet gewaarborgde rechten is verkort, 
en dat de niet-naleving van art. 51 op den 
uitslag cler \7 erkiezing van invloed is geweest; 

dat onder die omstandigheden de gemeente
raad van Schinveld ten onrechte heeft besloten 
N. J·. FRIJNS niet als lid toe te laten , en Ge
deputeerde Staten van Limburg terecht zijne 
toelating als lid hebben bevolen; 

Gezien de gemeentewet en de kieswet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van bet bestreden besluit 
van Gedeputeerde ·staten van Limburg cl .cl . 
11 Maart 1904, lste afd. L • 1254/3 LT, bet daar
tegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren . 

(Gem.stem.) 

4 Jwii 1904. BESLUI'r, tot nadere wijziging 
van bet Koninklijk besluit van 8 J anu
ari 1898 (Staatsblacl n°. 24) houdende ver
gunning aan Regenten van het genees
kundig gestich t voor krankzinnigen te 
's G1·avenhage tot oprichting van een ge
sticht voor krankzinnigen op bet landgoed 
,,Oud-Rosenburg", gemeente Looscluinen, 
alsmede bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum der genees
kundigen . S. 116. 

WIJ vVILHELMIN.A., ENz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 1 Juni 1904, 
n•. 4593, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van 27 .April 1884 (Staats-
ulad n•. 96) , laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 21 Jnni 18901 (Staatsblacl n•. 157); 

H ebben goedgevonden en Yerstaan: 
te bepalen: 

Eenig ar tikel . 

.A.an artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 8 Januari 1898 (Staatsblacl n°. 24), zooals 
dat wordt gelezen volgens Ons besluit van 
9 September 1903 (Staatsblad n°. 260) wordt 
achter bet eerste lid het volgende lid toege
voegd: 

,,Bovendien mogen gednrende het tijdYak, 
eindigende 31 Mei 1907, in h et paviljoen 20 
mannen worden verpleegd." 

Ooze M inister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besiuit , 
dat in het Staatsb/.ad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 4den Juni 1904. 
(.get.) WILHELMIN .A. 

De Minister 
(get.) 

rem Binnenlanclsche Zaken , 
KUY}'};R. 

(Uitgeg . 15 Jimi 1904.) 

6 Jimi 1904. ARREST van den Hoogen Raad der 
Nederlanden , houdende o. a. besliss ing dat 
art. 7 der Veiligheidswet niet alleen in de 
bij de 2de zinsnede onder n•. 1 en 2 ge
noemde gevallen den inspecteur de be
voegdheid geeft tot het geven rnn voor
schriften, daar ook de lste zinsnede van 
art . 7 bepaalt, dat voor de wijze van nako
ming der verplichtingen omtrent de claarbij 
genoemde onderwerpen , nader bij alge
meene maatregel van bestnur op te leggen , 
zullen moeten worden in acht genomen 
de voorsch riften, door den inspecteur te 
geven. 

De H ooge Raad enz. ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de requiranten ".Oorgesteld bij pleidooi: 
I. Schending of verkeerde toepassing Yan 

art. 7 en art. 19, sub c, der Yeiligheidswet; 
II. Schending of verkeerde toepassing rnn 

de artt. 134 en 179g gemeentewet , en van de 
artt. 400 en 406 in verband met art. 391 Straf
vordering, doordat de rechtbank zonder eenig 
bewijs heeft aangenomen als bewezen : 

a. dat beklaagden, omdat zij in December 
1902 en .Januari 1903 gezamenlijk uitmaakten 
het dagelijksch bestuur der gemeente H elder 
in die hoedanigbeid fungeerden als hoofden 
althans bestuurders der gemeentelijke gas
fabri ek ; 

b. de schuld van de beklaagden aan het ten 
laste gelegde ; 

Ill. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 19, sub c, der Yeiligheidswet en van de 
artt. 16, n•. 7, en 22 Kon inklijk besluit van 
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7 December 1896 ( faat blacl n°. :.!15), omdat, 
ook al worclt al bewezen aangenomen, dat 
burgemeester en wethouders zijn hoofden of 
bestuurders van de gasfabriek, en al zou de 
Veiligheiclswet inhouden, dat een algemeene 
bevoegclheid als bedoeld in art. 22 Koninklijk 
besluit aan den inspecteur kon · worclen ver
leencl, zoodanig dat het opvolgen van cliens 
.,nadere voorschl'iften" zou vallen oncler art.19c 
cler V eiligheidswet, clan nog in het vonnis 
ieclere aancluicling van die .,nadere voorschrif
ten" ontlireekt ; 

IV. Schanding van art. 177, dercle lid, traf
vorclering, omclat de beklaagclen zijn veroor
cleelcl wegens het niet opvolgen van een voor
schrift Yan den inspecteur van den arbeid , dat 
gegeven zou zijn bij schrijven van 18 Decem
ber 1902, zouder dat dit schrijven, waarop het 
geheele vonni s en de veroordeeling is gebouwd , 
ter terechtz itting is voorgelezen; 

V. Hchencliog of verkeercl e tocpass ing van 
de artt. 391, 39:.l, 393 Strafvordering, doordat 
de rechtbank de beklaagden per oonlijk straf
rechtelijk uansprakelijk heeft geacht voor 
fe iten, die het publiekrechtelijk college van 
burgemee ter en wethouclers :<ou hcbben nage
laten ; 

Ovenvegencle, clat aan de requiranten is ten 
laste gelegd, en clat in het bestreden vonnis 
is bewezen verklaarcl , dat op 23 Januari 1903 
te Helder is bevonclen, clat in de gasfabriek 
uan deze gemeente toebehoorencl en door haar 
geexploitee rcl , in welke fabri ek werklokalen 
worclen aangetroffen waar de arbeide,·s (stokers) 
aan groote w,Hmte, stof en vuil zijn blootge
stelcl, niet aanwezig was een doelmatige bin
neushuis gelegen waschgelegenheid, nicttegen-
taancle de inspecteur van den a rbeicl in de 

5de inspectie bij schrijven van 1 December 
190:.l aan burgemeester en wethouclers der ge
rneente Helder had voorgeschreven, dat v66r 
of op 15 Januari 1903 zooclanige waschgelegen
heid alclaar rnoest aanwezig zijn , tenvijl op de 
beklaagden als in December 1902 en Januari 
1903 uitmakende het dagelijksch bestulll' dier 
gemeente, en als zoodanig als bestuurclers dier 
gemeentelijke gasfabriek fungeerencl , de ver
pl ichting rnstte zorg te clragen, clat de be
cloclde waschgolegenheid binnen don b opaalden 
t ijcl werd aangebrncht, aan welke wettelijke 
,,erplichting zij niet hebben volclaan ; 

0. , clat tot toelichting van bet eerste cas atie
m idclel tegen deze uit praak worclt aangevoerd , 
dat in art. 7 der Veiligheidswet den Inspec
teurs alleen worclt toegekencl de b voegclheid 
tot het geven van voorschriften betreffencle 
de onclerwerpen in de 2de zin snecle van clit 

artikel oncler n°. 1 en 2 genoemd , cloch clat 
overige voorschriften van den insp cteur niet 
teunen op de wet , en de!'halve bet niet vol

cloen claaraan, ten onrechte door de rechtbank 
als grond der veroordeeling is aangenomen; 

clat deze grief, ware zij feitelijk gegroncl, 
zou zijn onaannemelijk, dewijl art. 7 cle1· Vei
ligheiclswet niet slechts in voornoemc1 geval
lcn den inspecteur de bevoegclheid tot het ge
ven van voorscbriften toekent, cloch ook in de 
eerste zinsnede bepaalt, clat voor de wijze n 111 
nakoming der verplichtingen, omtrent cle claar
bij genoemde onderwerpen nacler bij algemee
nen maatregel van bestuur op te leggen, zullen 
moeten worclen in acbt genonien de voorschrif
ten door den inspecteu r te geven ; 

clat claa ren boven dezc g rief baren fe i tel ijken 
g ronclslag mist , clewijl de l'ecbtbank requiran
ten veroordeelt, niet ornclat zij geen gcYOlg 
hebben gegeven aan eenig voorschrift ,·an den 
in specteur uitgegaan, maar omclat 7,jj ni et heb
ben zorg gedragen , dat in de gasfahriek was 
aangebracht de cl oelmatigc waschgelegenheicl, 
welker aanwezigbeicl in art. 16 n° . 7 van den 
al gemeenen maat regel van be tuur, vastgestelcl 
b ij Koninklijk besluit van 7 December 1 96 
( taatsblad n°. 215), worclt verplichtencl ge telcl, 
en laa!'cloor een voorschrift van dezen op de 
Vciligheiclswet steunencle algemeencn maatre• 
gel van bestuul' bebben overtreclen ; 

dat derhalve cl it middel is onaanncmclijk ; 
0. ten aanzien van bet tweecle miclclel ; 
dat de rechtbank in de Ude in ve rband met 

de 16cle overweging van het aangevallen vonn is 
beslist, clan door de in h t vonni s aangchualcle 
bepalingen van de ln trnctie voor den clirec
teur der fabriek , bij hesluit van den gemeen
teraacl te Helde r van 30 September 1002 Yast
gesteld , aan de requiranten in bunne hoedan ig
heicl Yan burgemeester en wethouders di er ge
meente bet bestuu r cle r g meentelijke ga fabriek 
is opgeclragen ; 

clat cleze besliss ing in cassatie is onaantast
baar, clewijl het hier ni t geldt eene ,·erorcle
ning, waarvan in ea atie kan worclen oncler
z cht of zij door den 1· ,chter is geschonclen of 
verkeercl toegepast , cl och eene instrnctie, wel
ker uitlegging gebeel behoort bij den r chter 
di e ove r d e f e iten oo rcl celt, 7.0ocl at h et ee rs te 
ond rcl eel van bet tweecl e micldel is ongegrond; 

clat het tweede onderd el van clit rnicldel 
zijnen feitelijken g rondslag mist, cl ewijl in de 
Hele ovenveging van het bestreclen YOnnis de 
schnlcl Yan ieder der req uiranten aan het hem 
ten laste gelegde door de daar aangevoercle 
bewijsmidclelen wctti en overtuigend wordt . 
bewezen verklaarcl ; 
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clat clerhalve clit midd el niet tot cassatie kan 
leiden ; 

0. ten aanzien van het dercl e miclclel: 
dat voor zoover claarbij als grief tegen het 

vonni s wordt aangevoercl , clat het niet bevat 
eene opgave van de nadere door den inspecteur 
gegeven voorschriften die niet zouclen zijn OJ -
gevolgcl , clit middel is ongegroncl, daar gelijk 
reeds boveri werd ovenvogen, aan de requiran
ten is ten laste gelegd en in het vonnis is be
wezen verklaarcl , niet dat zij niet hebben vol
daan aan een door den inspecteur geg!lven 
voorschrift, <loch dat :r.ij de bepaling van art. 
16 n°. 7 van den bij Koninklijk besluit van 7 
December 18!l6 vastgestelclen algemeenen maat
regel van bes tuur hebben overtreclen ; 

dat echter voor zoover bij clit midclel de chen
ding en ve rkeercl e toepass ing wordt beweerd 
,Tan art. 19c der , eiligheid swet, en tot nadere 
toelichting aangevoerd , clat het bewezen ver
klaarcle foit niet in al. c maar in al. b van art. 
19 clezer wet is strafbaar gestelcl , bet middel 
is gegrond , en de rcchtbank, door het bewe
:r.en verklaarcle te qualificeeren als ,,het niet 
voldoen aan een voorschri ft krachtens eenen 
algemeenen maatregel van bestuur ingevolge 
art. 7 cle r , eiligheicl swet uitgevaarcligd", en 
door hi erop art. 19c cler Y ciligheidswet toe te 
passen, cl eze wetsbepaling cloor ve rkeerde toe
passing, art. 19b clezer wet door niet toepass ing 
heeft geschonclen ; 

0. ten aanzicn van het v ierde miclclel: 
clat blijkens de lldc oven rnging rnn het 

bestrecl en vonnis ten bezware van de requiran
tcn op geen ancler stuk is acht geslagen, clan 
op bet in eersten aanleg voorgelezen proces
verbaal door den inspecteur S. R . S. den U sten 
Januari 1903 opgemaakt, zooclat cli t midclel zijn 
fe itelijken grondslag mist ; 

0 . ten aanzien van het vijfcle miclclel: 
dat de Y eiligheiclswet bepalingen heeft va t

gesteld te r beveiliging van het verblijf in alle 
fabrieken en werkplaatsen, zonder te onder
scbeiclen of cleze aan bijzondere personen en 
vereen ig ingen , of aan pub li ek rechtelijke li ch a
men toebehooren, en alleen in art. 29 enkele 
beclrij ven en eenige rijksimichtingen aan de 
bepalingen dezer wet heeft onttrokken; 

dat in de Veiligheidswet en den claarop 
stennenclen algemeenen maatregel van bestuur 
aan de hoofden of bestuurders van alle cl eze 
fabricken of werkplaatsen vcrplichtingen wo,·
den opgelegcl op welker niet nakoming straf is 
gestelcl, onverschillig of zij dit beheer in eenige 
privaatrechtelijke dienstbetrekking voeren , clan 
wel of hun dit bestuur in eenige publiekrech 
telijke h oedanigheicl is opgeclragen ; 

dat derhalve ook clit micldel van cassatie is 
ongegrond ; 

V ernietigt het bestreclen vonni doch alleen 
voor wat betreft de daarbij aan het bewezen 
verklaarcle feit gegeYen quailificatie ; 

En in zoover recht cloende ten principale, 
uit kracht van art. 105 der wet op de R. 0. ; 

Gezien de artt. 7, 19 cler V eiligheidswet, 
art. 16, n°. 7, Koninklijk besluit van 7 Decem 
ber 1896 (Staatsblad n". 215) ; 

Qualificeert het bij h et best1·eden Yonnis 
bewezen verklaarde feit: ,,het in faorieken en 
werkplaatsen, waar werklokal en zijn waar de 
arbeiders aan groote warmte, stof of vuil zijn 
blootgestelcl, niet aanwezig h ebben van cloel
matige binnenshuis gelegen naar seksen ge
scheiclen wa ·chgelegenheid" ; 

V erklaart de requiranten hieraan schuldig; 
V erwerpt overigens het beroep. 

(W. Y. ' T R. 8076.) 

6 Juni 1904. ARREST van den Hoogen Raad 
der N ederlanden, houclencle beslissing dat 
zoowel uit art. 7 der V eiligheiclswet al 
uit de artt. 18 en 22 van het daarop 
steunencl Koninklijk besluit volgt , clat de 
verwijdering of het afvoeren van stof in 
het algemeen geschiedt met inachtneming 
der door den inspecteur gegeven voor
sch riftcn en e t· geen grnnd bestaat om te 
onclerscheiclen tusschen voorsch riften, ge
geven krach tens art. 7 der wet en die , gege
ven krachtens de artt. 18 en 22 van het K o
ninklijl~ besluit, daar eerstgenoemcl artikel 
enkel een algemeenen regel stelt, die , in 
laatstgenoemcle nacler wordt uitgewerkt. 

D e H ooge Raad enz. ; 
Gelet op bet miclclel van cas atie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie : 
Schending door verkeerde toepassing van 

de artt. 7 en 19 der Veiligheidswet j0 • art. 18 
Koninklijk besluit van 7 December 1890 
(Staatsblad n°. 215) in verband met art. 216 
Strafvo1·clering en schencling door niet toepas
siog van a rt. 214 S trafvorde ring. 

Overwegende, dat bij het beklaagde vonni , 
voor zoover daartegen cassatie is ingesteld, 
als wettig en overtuigend bewezen is aange
nomen , clat de gerequireerde geen gevolg heeft 
gegeven aan de voorschriften hem voor cle 
hem toebehoorencle, althans onder zijn bestuur 
staande glasfabriek te Nieuw-Buinen, gemeente 
Borger, door den inspecteur van den arbeicl 
in de 8ste inspectie bij scluijven nn 5 Sep
tember 1902 gegeven om zorg te clragen, clat 
v66r of op den eersten December 1902, 1°. de 
kollergang voor het malen der scherven van 
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oude smeltkl'oezen zij ingesloten dool' een 
stofdichte plaatijzel'en kast , ten vijl clool' een 
exhaustor , aansluitond aan die kast, het zioh 
ontwikkelende stof wol'dt afgevoel'd en belet 
door de iiwoel'opening te ontwijken, dan wel , 
dat het malen voortaau gesohiedt in eeu ge
sloteu kogelmolen; :.!0

• de zu igleiding van 
bovenbedoelden ,0 entilator tevens het stof af
voere vau het toestel waarin bet oude glas 
gezeefd wordt, terwijl clioht boven cle hoop 
oud glas een kap worde aangebracht, die in 
aanslu iting met cle zu igle iding van meerge
noemden exhaustor het - stof afvoert, dat bij 
het opscheppen ontstaat; 3°. het zeven en 
mengen cle l' materialen, d ie de grondstof 
lernren voor het glas, geschiede in geheel ge
sloten toestellen: doord ien den 7 Mei 1903 
tijdens het bezoek van den inspecteul' van den 
arbeid in de 8ste inspectie in bovenvennelde 
fabl'i ek te ieuw-Bninen, gemeente Borger, 
door de;r.en in strijcl met de gegeven voor
sch riften is bevonclen : 

I. dat de kollergang voor het malen der 
scherven van onde kroer.en we! was ingesloten 
in eene houten kast, maar niet voorzien was 
van eene stofufzuiging ; . 

II. dat niet voldaan was aan het Yoorschl'ift 
van mechanische stofafzuiging, zoowel bij de 
plaats, waar het oude glas wordt opgeschept, 
als op de zeeft; 

III. dat het ;r.even en mengen der materialen 
nog geheel op dezelfde wijze geschiedt als 
noeger, dus niet in gesloten tocstellen; 

dat deze fe iten bij het beklaagde vonni s niet 
strafbaa l' geoordeeld zijn, omdat volgens art . 7 
del' V eiligheidswet en al't. 18 Koninklijk be
sluit van 7 December 1896 (Staatsblall n°. 215) 
de voorschriften der inspecteul'S omtrent ma
chinale stofafzuiging alleen dan behoeven te 
wol'den in acht genomen, wanneer een krncht
we l'ktuig besch ikbaar of aanwezig is, en d it 
laatste bij dagvuarding niet is gesteld, tel'wiji 
evenmin het voorschrift om het zeven en 
mengen del' materialen in geheel gesloten toe
stellen te doen plaats hebben, bchoeft te 
worden opgevolgd, waar genocrnd art. 18 be
veelt of toestaat, om in het bezwaar van 
chadelijk stof door ,,afvoer" te voorz ien ; 
dat hiertcgen het middel van cassatie ge

richt is; 
0 , daaromtrent": 
dat, waar door eenen insµecteur bepaalde 

voorscbriften gegeven zijn, het daaraan niet 
voldoen bij art. 19c der Veiligheidswet wordt 
strafbaal' ge teld, indien z(i gege,·en zijn 
krachtens een algemeenen maatI"egel van be
stuu1·, uitgevaard igd ingevolge art. 7 dier wet; 

dat de h ier gegernn YOorschr iften dP strnk
king badden om ui tvoel' ing te geven aan de 
ve1·plichting tot het verwijderen van schade
lijke dampen, gassen en stof, opgelegd in 
a I" t. 7 c der wet en nader omschreven in art. 18 
Koninklijk besluit van 7 December 1896: dat 
de ge,·equ ireerde geen gebru ik heeft gemaakt 
van het recht hem bij art. 16 der wet gegeven 
om van bedoelde VOOl'SCbriften bij den M i
nister in beroep te komen, en hij mit d ien 
veI"pl icht was de daarbij voorgeschreven maat
regelen te nemen ; 

0. alsnu met betrekking tot de grondcn, 
waarop de rechtbank aanneemt, clat de be- , 
wezcn verklaarde feiten niet strafbaar zijn : 

dat zij die besliss ing, wat aangaat de fc iten 
sub I en II, ten onrechte afleidt uit de orn
standigheid, clat in de dagvaarding niet is ge
steld, dat in de fabriek van gerequ ireerde 
een krachtwerktuig beschikbaar is; 

dat toch cleze verrneld ing onnoodig was, 
waa1· n iet werd ten lastc gelegcl eene over
treding van gemeld art. 18 Kon inklijk besluit 
strafbaar ingevolge art. 19/J der wet, maar 
het niet voldoen aan een uitdrukkelijk gegeven 
voorschrift, hetwelk overeenkomstig het hier
vo ren overwogene onvoorwaardelijk verb in
dend geworclen was; 

dat evenmin juist is de opvatting der rech t
bank ten aanzien van het fe it sub III, als 
zoude de inspecteur onbevoegd zijn geweest 
bet zeven en mengen der materialen in go
heel gesloten toestellen te gelasten, om<lat 
:,mike toestellen in bet Koninklijk beslui t niet 
genoemd worden ; · 

clat tocb zoowel uit meergenoemd art. 7 cle r 
wet als uit de artt. 18 en 22 Koninklijk be
sl uit volgt, clat de verwijdering of het af
voeren van stof in het algemeen, en du ook 
in dit opzicht, gescbiedt met inachtneming 
cler door den in specteul' te geven voorscbriften ; 

0. ei ndelijk, dat er geen g rond is orn te 
onde!'scheiden tusscben voorschriften gegeven 
krachtens art. 7 der wet of krachtens de 
artt. 18 en 22 Koninkl ijk besluit, daa r bet 
eerstgenoemd artikel enkel een algemcenen 
regel stelt, die in !aatstgenoemde nader wordt 
uitgewerkt ; 

clat ook art. 18 voornoemd bet algemeene 
voo1·schrift bevat, dat schadelijke gassen, 
dampen of stof zooveel mogelijk rnoeten 
worden afgevoercl, terwijl art. 22 den inspec
teur bet recbt geeft, wanneer die bepaling 
naa r zijn oordeel niet of niet voldoencle wordt 
nageleefd, daaromtrent naclere , oorschriften 
te geven; 

clat cleI"halve all e naclere voorschriften, die 
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hij te dezer zake geeft, kunnen gezegd worden 
krachtens den algemeenen maatregel van be
tuur gegeven te zijn, zoodat de strafbepaling 

van artikel 19c der wet daarop toepasselijk is; 
V ernietigt mitsdien h et vonnis, door de 

arrondissements-rechtbank te A.ssen den 18 Ja
nuUl'i 1904 in deze zaak gewezen, voor zoover 
de bewezen verklaarde feiten sub I, II en III 
niet strafbaar verklaard zijn, en de gereq ui
reerde te dier zake van alle rechtsvervolging 
i ontslagen ; 

Recht doende krachten art. 105 det· wet op 
de R. O.; 

V erklaart dat zij daarstellen ,,het niet vol
doen aan een voorschrift krachtens een alge
rneenen maatregel van bestuur, uitgevaardigcl 
ingevolge art. 7 cler Vei l igheidswet"; 

Vcrklaartden gereq uireerde schuldig aan die 
overtreding; 

Gezien, bebalve de meergenoemde artikelen, 
de artt. 23 en 91 Strafrecht; 

Vcroordeelt den gerequireerde tot betal ing 
cener geldboete van .f 100.-; 

Bepaalt dat die boete, bij gebreke van be
taling binnen twee maanden na den dag 
waarop dit arrest kan worden ten uitvoer ge
legd, zal worden ve rvangen door hechtenis 
van ticn dagen. (W. v . 'T R. 8077.) 

6 Jimi 1904. A.RRES'l' van den H oogen lhad 
der ederlanden, houdende beslissing, in 
verband met art. 3, tweede lid der Leer
plichtwet, dat de grond, waarop gereq ui
reerde's kind bij het bestreden vonnis voor 
niet meer leerplichtig werd gehouden, 
alleen clan juist zijn zou geweest, indien 
de zes klassen, die het kind had door
loopen, al de klassen waren van de school, 
waarop het als leerling was geplaatst. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

rcquirant v.oorgesteld bij memorie: 
Schending althans verkeerde toepassing van 

art. 3 der L eerplichtwet ; 
Ovencegende, dat aan gerequireerde was ten 

la te gelegd en bij het bestreden vonnis als 
bewczen is aangenomen, dat zijn bij hem 
inwonende zoon J. G., oud 12 jaar, met wiens 
verzorging hij als vader krachtens de wet 
bola t is, de openbare lagere school te Nieuw
lcuscn (dorp), op welke school hij als leer
plicbtig leerling wru; geplaatst, buiten de ge
vallen bedoeld in het 2de lid van art. 2 der 
Leerplicbtwet op 2, 3, 4 en 5 l<'ebr. 1904 niet 
heeft bezocbt in weerwil dat aan beklaagde 
(gerequireerde) op 6 Nov. te voren eene aan 
zegging als becfoeld in a ,·t. 21 § 3 de,· voo,·-

melde wet en op meergemeld kind betrekking 
hebbende, was toegezonden, en hij alzoo niet 
heeft zorg gedragen, dat aan dat kind vol
doende lager onderwijs werd ver trekt; 

dat evenwel gerequireerde is ontslagen van 
alle rechtsvervolging, omdat zijn kind zcs 
jaren leerling eener lagere school is geweest 
en zes kl assen doorloopen h eeft, zoodat b et 
kind niet meer leerplichtig zou zijn; 

dat tegen deze beslissing b et middel isgericht; 
0. ten aanzien van het middel, dat de grond, 

waarop het kind "an gerequireerde voor niet 
meer leerpli chtig werd gehouden, juist zon 
zijn indien de zes klassen die het kind had 
doorloopen , al de klassen waren van de school 
waarop het als leerling is geplaatst; 

dat evenwel vaststaat, dat die school zeven 
klassen heeft, in de laatste van welke gere
quireerde's kind in Febcuari I.I. zat, dat die 
klassen loopen van 1 A.pril tot 31 Maart en 
clat het kind 16 Dec. 190312 jaar was geworden : 

dat mit dien het kind op de in de dag
vaarding genoemde dagen we! loerplichtig was, 
daar bet onderwijs gegeven werd in klassen 
die samen een langeren leertijd clan zes jaren 
innemen en het kind nog niet cloorloopen had 
die klasse waarin het bij het bereiken van 
den 12-jarigen leeftijd geplaatst was, - zulks 
overeenkomstig de uitdrukkelijke bepaling van 
het tweecle gedeelte van den eersten volzin 
van het 2de lid van art. 3 der L eerplichtwet; 

dat mitsdien het rniddel is gegrond; 
Vernietigt het vonnis door den Kanton

rechter te Zwolle den 17den Maart 1904 in 
deze zaak gewezen·; 

En uit kracht van art. 105 der wet op de 
R. 0. recht doende ten principale: 

Gezien de artt. 1, 2, 3, 6 2°., 21 § 3, 23 § 1 
2°. der Leerplichtwet, art. :23 Strafr. ; 

Qualificeert bet ten laste van gerequireerde 
bij voorschreven vonnis bewezen verklaarde 
feit: h et als vader van een kind dat bij hem 
inwoont, niet zorg dragen, clat het kind clat 
als leerling op een lagere school geplaatst is 
en nog niet op groncl van art. 3, 2° of 3• lid 
der L eerplichtwet buiten de leerverplichting 
valt, die sch ool geregelcl bezoekt; 

Verklaart h em schuldig aan het alclus ge
qualificeerde feit; 

Veroordeel t hem te dier zake tot eene 
geldboete van f 0.50 ; 

Bepaalt dat de boete bij gebreke van betaling 
binnen 2 maanden na den dag, waarop dit 
arrest kan worden ten uitvoer gelegd, zal 
worden vervangen door hecbtenis van een dag. 

(W. V . • .,. R. 8078.) 
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8 .Timi 1904. BESLUIT, houdende besli ssing 
dat indien eene bijzonde1·e school ge
du rende een gedeelte van het jaar niet 
in aanmerking komt voor eene Rijksbij
d rage voor de onderwijzers, d~e school 
voor gelijk tijdvak mede niet in aanmer
king kan komen voor eene Rijksbijdrage 
ter tegemoetkoming in de kosteu om te 
voorzien in de behoefte aan schoollokalen. 

leend A eene bijdrage ter tegemoetkoming in 
de kosten om te voorzieu in de behoefte aan 
schoollokalen; 

dat dus de bijdrage in de kosten der school-
lokalen , bedoeld in het 5° lid van genoemd 
artikel, niet wordt verleend, v66rdat de school 
voor de bijdrage in de jaanvedde der onder
wijzers, bedoeld in het 1° lid van dat artikel 
in aanmerking komt; 

WIJ WILHELMINA, i<:Nz . 
dat nu volgens het I• lid van genoemd ar

- tikel , juncto art. 45 sub 1°. , laatste lid , de 
Bescbikkende op bet beroep, ingesteld door bijdrage voor een onderwijzer die in den loop 

Onzen Commissa ri s in de provincie Gelclerland van h et jaar wordt in dienst gesteld , wordt 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten berekend in evenredigheid van het aantal Yolle 
dier prnvincie cl.cl. 23 F ebrnari 1904, n°. 34, maanden, dat bij in da.t jaar aan de school 
geuomen op de aanvrage van het bestuur der is verbonden; 
bijzondere lagere school te Wilp , gemeente dat bet hoofd clezer school (tevens de eenige 
Voo,·st, Keuterstraat A ll van het Roomsch onderwijzcr) op 16 Febrnari 1903 in dienst is 
Katholiek Parochiaal K erkbestuur van Busslo, getreclen en de school clus eerst te begiunen 
om cle Rijksbijdrage, bedoelcl in art. 54bis met 1 Maart 1903 voor eene bijclrage in cle 
cler wet tot regeling van het lager onderwijs, jaarwedcle cler onderwijzers is in aanmcrking 
voo1· 1903 ; gekomen ; 

Den Raad var. State, afdeeling voor de ge- dat mitsdien terecht in appel is beweercl, 
sch illen van bestnur, gehoord, advies van dat ook eerst van dat tijclstip a£, bovendien 
18 Mei 1904, n°. 80; de bijdrage in de kosten der schoollokalen 

Op de voorclracht van Onzen Mini ster van behoort te worden verleencl; 
Binnenlandscbc Zaken van 4 Juni 1904, n•. 6720 Gezien de wet tot regeling van het lager 
afcl. Alg. Z. en Cornpt. ; onderwijs, waarvan de gewij7,igde tekst is 

Overwegende, dat Gedepnteerde Staten deze bekend gemaakt in Staatsblad n°. :208 Yan 
bijdrage overeenkomstig de annvrage hebben bet jnar 1901 ; 
bepaald op f 340.-; H ebben goedgevonden en verstaan: 

dat Onze Commissaris in Gelder/and vnn met wijziging van het bestreden besluit rnn 
het besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons Gedeputeerde Staten van Gelde:rlancl het be
in beroep is gekomen en daarbij heeft aan- drag der Rijksbijdrage ovel' 1903 toekomencle 
ge,·oerd, clat terwijl de bijdrage in het ee l'ste aan het bestuut· der bovengenoemde school, 
lici van art. 54bis der wet bedoeld alleen vast te stellen op f 333.33. 
over het tijdvak van 1 :\1aart tot 31 December Onze Minister rnn Binnenlanclsche Zaken is 
is toegekend, de bijclrage bedoeld in het vijfde belast euz. (W. v . B . A.) 
lid van dat art. onder A is toegekend over 
het geheele jaar, hetgeen in strijd is met eene 
v roeger genomen beslissing, volgens welke 
inclien eene bijzondere sch ool gedurende een 
gedeelte van het jaar niet in aanmerking 
komt voor eene Rijksbijdrage voor de onder
wijzers, die school voor gelijk tijclvak mede 
niet in aanmerking lean komen voor eene 
Rijksbijdrage ter tegemoetkoming in kosten 
om te voorzien in de behoefte aan school
lokalen ; weshalve appellan t van oordeel is, 
dat de7,e bijclrage niet over de maanden ,Tanu
a l'i en Februari bad mogen zijn toegekend; 

Overwegende, dat volgens art. 54bis, 5• lid 
der wet tot l'egeling van het lager onderwijs, 
door het Rijk voor elk dienstjaar aan de 
besturen cler b ijzondere scholen, die vom· eene 
bijdrage krachtens het 1° lid van dat artikel 
in aanmerking kornen, bovendien worclt ver-

9 Jimi 1904. B};SLUI'l' , houdencle bepalingen 
betreffende den Rijkstelefooncl ienst. S. 117. 

WIJ WILHELMINA, E NZ . 

Gelet op artikel 16 der telegrnaf- en tele
foonwet 1903 (Sta.atsblacl 1904 , n°. 7) ; 

In aanmerking nemencle dat nieuwe bepa
lingen noodig zijn betreffende den Rijkstele
foondi enst; 

Op de voorclracht van Onzen ::Uinister vnn 
W aterstaat , Handel en Nijverheid van den 
19 April 1904, n•. 13±6, Posterijen en Telegrafie; 

D en Raad van State gehoord (adv ies rnn 
den 10 Mei 1904 , n°. 30) ; 

Gelet op het nacler rappot·t van voornoemclen 
Mini ster van den 4 ,Juni 1904, n°. Hll7 , P os
terijen en Telegrafie; 



266 9 JUN I 19 0 4,. 

Hebben goedgevonden en Yerstaan: 
met ingang van 1 ,Tuli 1904, onder in trekking 

van de Koninklijke besluiten van den 16 Sep• 
tember 1897 (Stacdsblacl n°. 200) , den 28 De
cember 1897 (Staatsblacl n°. 267), en den 24 De
cember 1900 (Staatsblacl n°. 216) , vast te stellen 
de navolgende bepalingen betreffende den Rijks
telefoondienst. 

Art. 1. De gesprekken worden in volgorde 
van aanmelding gevoerd. 

Die volgorde wordt echter onderbroken voor 
gesprekken, waaraan recht van voorrang wordt 
toegekend. Deze zijn: 

a. de gesprekken van autoriteiten of amb
tenaren , bevoegd tot het verzenden Yan regee
ringstelegrnmmen; 

b. gesprekken over dringende dienstzaken 
Yan autoriteiten of ambtenaren , bevoegd tot 
het verzenden van diensttelegrammen den 
telegraaf- of telefoondienst betreffende: 

c. dringende gesprekken . 
2. Ingevul een interlocaal gesprek wordt 

aangevraagd met een persoon die oen locaal 
gesprek Yoert, wordt dit gesprek voor het 
overbrengen van die aanvraag en het desver
langd voeren van h et interlocaal gesp rek , 
onderbroken. 

3. Hij, die tot het voeren rnn een inter
locaal telefoongesprek wordt toegelaten, is 
bevoegd zich gedurende drie minuten met 
den geroepene te onderhouden. Wenscht hij 
na Yerloop van drie minuten bet gesprek 
voort te zetten , clan wordt dit toegelaten ge
du rende een nieuwen termijn van drie minuten . 

Na zes minuten mag het gesprek telkens 
voor drie minuten voortgezet worden, indien 
geene andere personen zich tot het voeren 
van een gesprek hebben aangemeld, of ingeval 
tusschen de betrokken Rijkstelefoon bureelen 
meer clan twee verbindingen aanwezig zijn, 
doch clan tegen betaling van het tarief voor 
clringende gesprekken . 

4. Indien aan eene oproeping tot het voeren 
van een gesprek binnen twee minuten geen 
gehoor is gegeven , wordt de verbinding op
geheven. 

5 . Aansluiting van gemeentelijke of parti
culiere locale telefoonnetten aan interlocale 
Rijkstelefoonbureelen geschiedt op cle voor
waarden , welke in de concessien voor den 
aanleg en de exploitatie van die locale tele
foonnetten zijn opgenomen en met inacht
neming van de voorschriften , door Onzen 
:i\[inister van Waterstaat, Handel en Nij,er
heid in h et belang van cle interlocale telefoon
gemeenschap noodig geacht. 

6. Behalve de in artikel 5 bedoelde locale 

te lefoonnetten, kunnen ook perceelen van par
ticulieren rechtstreeks aan interlocale Rijks
telefoonbureelen worden aangesloten . 

Bestaat ter plaatse waar het Rijkstelefoon
bureel gevestigd is , waarop zulk eene aan
sluitini wordt gewenscht, een locaal telefoon
net, dan heeft de belanghebbende ,oor het 
tot stand brengen van de aansluiting tusschen 
zijn perceel en bedoeld Rijkstelefoon bu reel , 
alsmede voor het onderhoud van deze Yer
binding, zich te wenden tot den exploitant 
van dat locale net. 

Waar zulks niet het geval is, knnnen per
ceelen van particulieren, ter beoordeeling van 
Onzen Minister van Waterstaat, Handel e11 
Nijverheid, op verzoek van belanghebbenden, 
van Rijkswege worden aangesloten aan een 
door den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie aan te wijzen Rijksbureel tegen be
ta.ling Yoor elk perceel, l iggende niet verder 
clan 500 M. van bet aangewezen bureel , van 
f 25.- per jaar, en voor verder gelegen per
ceelen bovendien van f 3.- per jaar en per 
100 :i\'L , of gedeelte daarvan , een en ander 
naar hemelsbreedte, gedurende niet minder 
clan 5 achtereenvolgende jaron en overigens 
op de voorwaarden, welke door den Directeur
Generaal ,oornoemd in het belang van cleri 
dienst noodig worden geacht. De in deze be
doelde aansluitingen worden van Rijkswege 
niet gemaakt, indien nitkeeringen aan clerden 
of buiteDgewone kosten van aanleg noodig 
zouden zijn , tenzij de belanghebbende r,ich 
verbindt tot betaling daarvan. 

Zij wier perceelen , ter plaatse waar geen 
locaal telefoonnet bestaat, op de in dit artikel 
bedoelde wijze rechtstreeks aan eenzelfde Rijks
telefoonbureel zijn aangesloten, kunnen onder
ling gesprekken voeren voo1· 2 • / , cent per 
gesprek , te korten op eene in voorschot te 
storten som van ten. minste f 1.- . Evenr,oo 
kunnen nit de openbare spreekcel van laatst
bedoeld Rijkstelefoonbureel locale gesprekken 
worden aangevraagd met de op dit bureel 
rechtstreeks aangeslotenen, tegen vooruitbe
taling van 10 cent per gesprek van 3 rn inuten 
of minder. 

Schade , welke door het bestaan van deze 
aansluitingen mocht zijn geleden , komt in 
geen geval ten laste van het Rijk. 

Verandering of uitbreiding van hetgeen in 
eenig perceel van Rijkswege is aangebracht, 
mag door of van wege den belanghebbende 
geschieden , doch niet clan met voorkenn is en 
onder goedkeuring van een daarvoor door den 
voornoemclen Directeu r-Generaal aangewer,en 
Rijksambtcnaar. 
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7 . Voor een interlocaal gesprek van 3 rni
nuten of .minder wordt betaald 30 cent; voor 
een dringend interlocaal gesprek van drie 
minuten of minder wordt betaald f l.-. 

Deze betalingen geschieden v66r het voeren 
van het gesprek. 

Voor elke verlenging gedurende drie minuten 
of minder wordt eveneens 30 cent respectieve
lijk f l.- betaald. 

Bij opheffi.ng van de interlocale verbindiug, 
omdat aan de oproeping geen gehoor is ge
geven , wordt de helft van h et betaalde te
ruggegeven. 

De geabonneerden van een locaal telefoonnet, 
die van hunne perceelen uit geregeld interlocale 
gesprekken wenschen te voeren , storten voor 
de kosten daarvan eene door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie te bepalen 
som in voorschot. 

De geabonneerden die dit niet hebben gedaan, 
kunnen niettemin interlocale gesprekken 
voeren , doch betalen voor deze gesprekken 
boven het tarief genoemd in het eerste lid van 
dit artikel , 10 cent per gesprek. 

De voor bedoelde gesprekken verschuldigde 
bedragen worden per quitantie ingevorderd. 

Bij nalatigbeid in de betaling van zoodanige 
quitantie op vertoon, kan aan den geabon
neerde het verder voeren van interlocale ge
sprekken, anders dan in de openbare spreek
cellen , geweigerd worden. 

8. Bij elk Rijkstelefoonbureel of Rijkstele
graafkantoor kan tegen betaling van · 10 cent 
een telefoon-oproep-bericht worden aangeboden, 
dienende om een persoon wiens perceel niet 
telefonisch is aangesloten, te verzoeken zich 
per telefoon in gemeenschap te stellen met 
den afzender van het oproep-bericht. 

W oont de eerstbedoelde persoon buiten den 
kring van kostelooze bezorging van het Rijks
telegraafkantoor van bestemming , dan wordt 
van den afzender van het oproep-bericht 
bovendien voor de bezorging per bode, het 
bij het Rijkstelegraafreglernent bepaalde bedrag 
geheven. 

Het tarief voor het voeren van een inter
locaal gesprek is verschuldigd door hem , die 
het gesprek aanvraagt , dus onverschillig of 
dit geschiedt ingevolge een voorafgaanden 
telegrafischen of telefonischen oproep. 

9 . Op de in voorschot gestorte sommen , 
bedoeld in de artikelen 6 en 7, worden gekort 
de kosten van alle gesprekken van uit de 
betrokken perceelen gevoerd , alsmede die 
van de in artikel 8 genoemde aanvragen , 
welke van uit de betrokken perceelen zijn 
gedaan. 

De aanteekeningen van het Rijkstelefoon
bureel zijn daaromtrent verbindend . 

Onv.e Milllster van vVaterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 
in afschrift aan den Raad van State m edege
gecleelcl zal worclen. 

Het Loo, clen 9c1en J uni 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat , Handel en Nijverheicl , 
(get. ) DE MAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 22 Juni 1904.) 

9 Juni 1904. BESLUIT, houdencle aamvijz ing 
van een heerbaan en uitbreiding van cle 
attributen der kantoren Denekarnp _ en 
Almelo. S. 118. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op cle voorclracht van Onzen Minister van 
Financien van 4 J uni 1904, n°. 62, afcleelingen 
Invoerrechten en Accijnzen en Personeel ; 

Gezien cle artikelen 37, 38, 42, 63, 64, 66 
en 75 der Algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n• . 38), artikel 97 der wet van 
20 J uni 1862 (Staatsblad n•. 62), artikel 35 
cler wet van 20 Juli .1870 (Staatsblad 11°. 127), 
artikel 51 cler wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad 
n• . 92) en artikel 1 van h et Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1872 (Stuatsblacl n•. 19), gewijzigcl 
bij clat van 12 Maart 1876 (Staatsblad n•. 53); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n•. 50), 26 October 
1854 (Staatsblad n•. 140) 20 April 1863 (Staats
blad n•. 23) , 15 September 1870 (Staotsblad 
n°. 161), 19 December lS'i'l (Staatsblad n°. 130) 
en op cle artikeleu 2, 3, 4 en 5 van het Konink
lijk besluit van 15 April 1872 (Staatsblad 
11°. 47); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. H et kauaal van Alrnelo naar de 

Pruisische grenzen in de richting van Nord
ho-rn over Denekarnp worclt aangewezen als 
heerbaan voor den in- en uitvoer van goecleren. 

2. H et kantoor der invoerrechten te Dene
karnp wordt mede opengesteld : 

a. voor de inklaring van goederen, die langs 
cle in artikel 1 bedoelde heerbaan worden in
gevoerd overeenkomstig het voormeld gewij 
zigd Koninklijk besluit van 26 Maart 1872; 

b. voor den uitvoer langs genoemde heerbaan 
van alle goederen (met inbegr ip van gedistil
leerd, bier en wijn), ook met afschrijving of 
teruggaaf van den accijns ; 

c. voor den cloorvoer langs die heerbaan . 
3. De gemeente AZ.melo wordt mede aauge

wezen als betalingskantoor en als losplaats 
voor den invoer van goecleren aangebracht 
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Jangs de in artikel 1 van dit besluit aange
wezen heerbaan overeenkomstig artikel 42 van 
de Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) en artikel 3 van het Konink
lijk besluit van 15 April 1872 (Staatsb lacl 
n°. 47). 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
vijftienden dag na dien der plaatsing in het 
Staatsblad. 
· Onze Mini.ster van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats• 
bla<l en in de Staatsr,owrant zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 9den Jun i 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Ministei· van Financien, 
(get. ) HAR'l'E VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 21 J•mij 1904.) 

9 Jwii J904. Bi,;sLUIT, tcr voorkoming van 
gelijkt~jdig genot van tijdelijke uitkeering 
of ,·ente ingevolge de Ongevallenwet 1901 
en wedde, belooning of wachtgeld ten 
laste van den 8taat. S. 119. 

WIJ WILHELIDN A, 1'JNZ. 
Op de voordracht van den Raad van )Jinis

ters van den 15den Maart 1904 ; 
Den Raad van Rtate gehoord (advies van 

den 5den April 1904, n°. 17); 
Gezien het nader rapport van den Raad van 

)fini sters van den 19den April 1904; 
Ovenvegende, dat het wenschelijk is maat

regelen te treffen, ter voorkoming van gelijk
tijdig genot van tijdelijke uitkeel"ing of rente 
ingevolge de Ongevallenwet 1901 en wedde, 
beloon ing of wachtgeld ten luste van den Staat; 

Hebben goedgevonden en verstnan te be
palen: 

Eenig artikel. 

Over den tijd gedurende welken eene t ijde
lijke uitkeering of eene rente ingevolge de 
Ongevallenwet 1901 en eene wedde ofbelooning 
of een wach tgeld ten la te van den Staat ge-
1 ijktijd ig zouden worden genoten, wordt bet 
bedrag der uitkeering of der rente in rninde
ring gebrneht van de wedde of belooning of 
van het wnchtgeld. 

Onder wedde of belooning worden verstaan 
alle inkomsten die onder· de benaming van 
traktement, soldij , loon of eene daarmede 
gelijk te stellen benaming, percentsgewijze 
belooning of vaste emolumenten, aan de amb
ten, bedieningen of werkzaamheden zijn ver
bonden, voor zooverre zij in den regel niet 
strekken tot vergoeding van onkosten door de 
waarneming daarvan veroorzaakt. 

Wij bebouden Ons voor, wanneer in buiten
gewone gevallen de in het l ste lid bedoelde 
inhonding onbillijk mocht voorkomen, bij 
afzonderlijk besluit te bepalen, clat deze geh el 
of ten deele achterwege zal blijven. 

Onze Ministers zijn , ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal wonlen geplaatst, 
en waarvan af chrift zal worden gezonden 
aan de onderseheidene l\Jinisterieele Departe
menten , aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, clen 9den Juni 1904. 
(9et. ) WILHELl\UN A. 

De Minister van Bi,itenlandsche Zalcen, 
(get. ) R MELVIL VAN LYXDEK. 

De Ministe,· -i:an Justitie, (get. ) .J . A. LOE}'F. 
De Minister -i:an Binnen/andsche Zaken, 

(get. ) KUYPER. 
De Ministe,· i·an Ma, ·ine, (get. ) ELLIS. 

De Ministei· van Financii!n , 
(get. ) HARTE V. TECKLENBURG. 

De Minister -i:an Staat, Ministe,· van Oo,·log , 
(get. ) J. W . BERG,\NSIUS. 

De Min. can Waterstaat, Hanclel en Niji·erheid, 
(get.) DE l\lAREZ On:ss. 

De Mi11isfer van Kolonii!n, (gft. '. IDENBURG. 
(Uitgeg. 21 Juli 1904.) 

10 Jw1i 1904. BESLUIT, tot naclere wijv.iging 
rnn het Koninklijk be luit van 1 April 
1902 ( taatsblad n°. 48), houdende vast
stelling van de eischen van militaire be
kwaam heid en lichamel ij ke geoefendheicl, 
bedoeld in art. 104 der Militiewet 1901. 
8. 120. 

WIJ WILHELl\HN A ' F.NZ. 

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 April 
1902 (Staatsblacl n°. 48), houdende vaststelling 
van de eischen van militaire belnrnamheid 
e·n lichamelijke geoefendheid, becloeld in 
art. 104 cler M:iliticwet 1901, zooals clat is ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 11 ,Juni 
1903 (Staat.sblcul n°. 156) ; 

Op de voordracht van Onzen l\'[iniste1· van 
Staat, Ministe r van Oorlog, van 4 Juni 1904, 
II• Afd. , n°. 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1°. H et gestelde onder A. 1. c. Yan "de 
eischen van militaire bekwaamheid, wordt 
vervangen door : 

,,c. Van Hoofdstuk II: 
,,Eerste 011derdeel. Het bepaalde in de punte11 

,,67 tot en met 72. 
,,T,ceede omlerdeel. H et bepaalde in de punten 
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,,91 tot en met 130 en in 131, voo1· wat aan
' gaat de oefeningen op de plaats. 

,,Dercle 011cle1·deel. H et bepaa1de in de punten 
,,132, 133, 135 en 136; in 137, voor wat betreft 
,,de oefeningen op de plaats ; in 138 en 139 ; 
,,voorts in 140, 141, 143, 144, 147 en 148, voor 
,,wat betreft de oefeningen op de plaats; als
,,mede in 156, 157, 161, 163 en 165 ;" 

2°. H et gestelde in de. derde zinsnede van B. 
Theoretisch , van de eischen van militaire 
bekwaamheid, wordt gelezen als volgt: 

,,Met uitzondering voor wat betreft punt 12, 
,,behoeft het in genoemde punten tusschen 
,,twee haakjes geplaatste niet te worden 
,,gekend. " 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblacl zal worden geplaatst. 

Het Loo, den !Oden Juni 1904. 
(get. ) WILHELMIN .A.. 

De 111inister van S taat , Minister van 0 01·log , 
(get.) ,T. w . B:irnG.A.NSIUS. 

(Uitgeg. 29 Ji,ni 1904.) 

15 Jimi 1904. BESLUI'l', bevelende de plaat
sing in het Staatsblacl van de op 12 Juni 
1902 mede door Neclerlancl onderteekende 
d rie Oonventien van Internationaal Pri
vaatrecht. S. 121. 

WIJ WILHELMINA , BNZ. 

Gezien de op 12 J uni 1902 te 's G1·avenhage 
onderteekende drie Oonventien van Internatio
naal Privaatrecht, strekkende tot regeling van: 

a. de wetsconflicten met betrekking tot het 
huwelijk ; 

b. de wets- en jurisdictieconfli cten met be
trekking iot de echtsscheiding en de scheiding 
van tafel en bed ; 

c. de voogdij van minderjarigen, 
welke drie conventien onderscheid.enlijk zijn 

goedgekeurd bij de wetten van 24 Juli 1903 
(Staatsblaclen n08 • 231, 232 en 233) ; 

Overwegende dat de akten van bekrachtiging 
van evengenoemde drie conventien op 1 Juni 
1904 te 's O,,·avenhage zijn nedergelegd door 
Neclerlancl , B el,qie, Duitschlancl, Franlcrijlc, 
Luxe,nbiirg , Rumeniii en Z weclen, makende die 
zeven Staten de meerderheid uit der Staten, 
onderteekenaars van meergenoemde conven
tien , welke voor het in Europa gelegen grond
gebied dier Staten in werking zullen treden 
op den zestigsten dag te rekenen van voor
melde nederlegging, gelijk volgt uit de arti
kelen 9 en 11 der eerste, alsmede nit de arti
kelen 10 en 12 der beide andere conventien; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

l3uitenlandscbe Zaken van den llden ,Juni 1904 
n°. 7040, Directie van het Protocol; 

H ebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van voorzegde drie overeenkomsten, 
met de vertaling daarvan, te bevel en door 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblacl. 

Onze Mini sters, Hoofden van Departementen 
van .A.lgemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van voornoemde Oonventien . 

Het Loo, den 15den J uni 1904. 
(get. ) WILHELMIN .A.. 

De llfinister van B nitenlanclsche Zalcen, 
(_qet.) R. MELVIL VAN L YNDEN. 

(Ui~qeg . 6 Juli 1904.) 
VERT.A.LING. 

VERDR.A.G tot regeling cler wetsco11jlicten 
met betrelclcin_q tot het huwelijlc. 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschl;md, 
Koning van Pruisen, in naam van het Duitsche 
Rijk , Zijne. Majesteit de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen, enz., enz., en .A.pos
tolisch Koning van Hongarije, Zijne Majesteit 
de Koning der Belgen , Zijne Majesteit de 
Koning van Spanje, de President der Fransche 
Republiek , Zijne Majesteit de Koning van 
Italie , Zijne Koninklijke H oogheid de Groot
H ertog van Luxemburg, H ertog van Nassau, 
Hare J\fajesteit de K oningin der N ederlanden, 
Zijne J\fajesteit de Koning van Portugal en 
der Algarven, enz., enz., Zijne Majesteit de 
Koning van Rurnenie, Zijne Majesteit de 
Koning van Zweden en Noorwegen, in naam 
van Zweden , en de Zwitsersch e Bondsraad: 

wenschende gemeenschappelijke bepalingen 
vast te stellen tot regeling der wetsconflicten 
met betrekking tot de voorwaarden voor de 
geldigheid van bet huwelijk , 

hebben l5esloten te dien einde een verdrag 
te slniten en h ebben tot Hunne gevolmach
tigden benoemd , te weten: 

Zijne l\fajesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen, in naam van het Duit
sche Rijk: 

de heeren Graaf VON PouRTALE R, Hoogst_ 
deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister bij Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden, Doctor HERMANN DUNGS, 
Hoogstdeszelfs Geheim Opper-Regeeringsraad , 
en Doctor J OHANNES KRIEGE, Hoogstdeszelfs 
Geheim L egatieraad ; 

Zijne l\fajesteit de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen, enz., enz., en .A.posto
lisch Koning · van Hongarije: 

den heer OKOLICS!1NYI D'OKOLICSNA, H oogst
deszelfs Buitengewoon Gezant Gevolmachtigd 
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Minister bij Hare Majesteit de Koningin der 
N ederlanden; 

Zijne Majesteit de Koning dei· Belgen : 
de heeren Graaf DE GRELLE Ro GIER, 

Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister bij Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden, en ALFRED YAN 
DEN BuLCKE, H oogstdeszelfs Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister , Directeur
Generaal van het Departement van Buiten
landsche Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje: 
den heer CARLOS CRESPI DR VALLDANZA 

y FoRTUNY, Hoogstdeszelfs tijdelijk Zaak
gelastigde te 's-Gravenhage; 

De President der Franscbe Republiek: 
de heeren DE MoNBEL, Buitengewoon Ge

zant en Gevolmachtigd Minister der Fransche 
Republiek bij Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden, en Lours R.;NAULT, Hoog
Ieeraar in het Internationale Recht aan de 
Universiteit te Parijs, recbtskundig Raadsman 
van h et Departement van Buitenlandsche 
Zaken ; 

Zijne Majesteit de Koning van Italie: 
den heer SALVATORE TUGINI, Hoogstdes

zelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister bij Hare Majesteit de Koningin der 
N ederlanden; 

Zijne K oninklijke Hoogheid de Groot-Hertog 
van Lnxemburg, H ertog van Nassau: 

den heer Graaf DE VrLLERS, Hoogstdes
zelfs Zaakgelastigde te Berlijn; 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
de heeren. R. MELYIL Baron VAN LYNDEN, 

Hoogstdeszelfs Minister van Bnitenlandsche 
Zaken, J. A. LoEFF, Hoogstdeszelfs Minister 
van Jnstitie, en T . M. C. AssER, Lid van 
den Raad van State, Voorzitter der Staats
commissie voor het Internationaal Privaat
recht, Voorzitter der Conferentien van Inter
nationaal Pri vaatrecht; 

Zijne Majesteit de K oning van Portugal en 
der A lgarven , enz. enz. : 

den heer Graaf DE S:ELIR, Hoogstcleszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij Hare Majesteit de Koningin cler 
N eclerlanclen ; 

Zijne Majesteit de Koning van Rnmenie: 
den heer JEAN N. P APINIU, Hoogstdes

:r,elfs Bnitengewoon Gezant en Gevolmachtigcl 
Minister bij Ha.re Majesteit de Koningin der
Nederlanden ; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden en 
Noorwegen, in naam van Zweden : 

den heer Graaf WRANGEL, Hoogstdeszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi-

nister bij bare Majesteit de Koningin der 
N ederlanden ; en 

De Zwitserscne Bondsraad; 
den h eer FERDINAND Koen, Vice-Consul 

van den Zwitserschen Bond tc Rotterdam; 
Die, na elkander hunne in goeden en be

hoorlijken vorm bevonden volmachten te 
hebben medegedeeld, zijn overeengekomen 
nopens de volgende bepalingen : 

Art. 1. D e bevoegdheid om een huwelijk 
aan te gaan wordt beheerscht door de natio
nale wet van ieder der aanstaande echtge
nooten, tenzij eene bepaling dier wet nitdruk
kelijk nrmr eene andere wet verwijst. 

2. De wet, geldende ter plaatse der huwe
lijksvoltrekking, kan het hnwelijk van vreem
delingen verbieden, dat strijdig 7,ou zijn met 
bepalingen clier wet nopens: 

1°. de graden van bloed- of aanverwantschap, 
waarvoor een volstrekt huwelijksverbod be
staat; 

2°. het volstrekte verbod om te hu wen, be
staande ten aanzien der schuldigen aan het 
overspel op grond waarvan het huwelijk van 
ecn hunner is ontbonden; 

3°. het volstrekte verbod om te huwen , be
staande ten aanzien van personen , die ver
oordeeld zijn ter zake van eenen aanslag met 
onderling overleg, gepleegd op h et !even van 
den echtgenoot van een· hunner. 

Het huwelijk, voltrokken, in strijd met een·e 
der bovengenoemde verbodsbepalingen, is niet 
nietig, mits het geldig zij volgens de in arti
kel 1 aangewezen wet. 

Beh oudens de toepassing van het eerste lid 
van artikel 6 van dit ve rclrag, verbindt zich 
geen der contracteerende Staten een huwelijk 
te doen voltrekken , dat op groncl van een 
vroeger huwelijk of een hnwelijksbeletsel van 
godsdienstigen aard, strijdig zou zijn met zijn e 
wetten. H et niet in acht nemen van een zoo
danig beletsel kan intusschen geene nietigheicl 
van het huwelijk ten gevolge hebben in andere 
landen clan dat waar het hnwelijk voltrokken is. 

3. De wet, geldende ter plaatse der huwe
lijksvoltrekking, kan het huwelijkvan vreemde
lingen toestaan niettegenstaande de verbods
bepalingen der in artikel 1 aangewezen wet, 
indien "die verbodsbepalingen nitsluitend ge
groncl zijn op beweegredenen van goasdien
stigen aarcl. 

De andere Staten zijn bevoegd, het onder 
deze ornstandigheden voltrokken huwelijk , als 
ongelclig te beschouwen. 

4. Vreemdelingen moeten, om een huwelijk 
aan te gaan, bewijzen clat zij voldoen aan de 
vereischten der in artikel l aangewezen wet. 
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Dit bewijs wordt geleverd, hetzij door eene 
verklaring van de d iplomatieke of eonsulaire 
ambtenaren, daartoe bevoegd verklaard door 
den Staat, waartoe partijen behooren, hetzij 
op elke audere wijze, mits de iuternationale 
verdragen of de autoriteiten van het laud der 
huwelijksvoltrekking het bewijs als voldoende 
besehouwen. 

5. Overal wordt, wat den vorm betreft, als 
geldig erkend bet huwelijk, voltrokken volgens 
de wet van bet land, waar het heeft plaats 
gebad. 

lntussehen wordt bierbij verstaan, dat de 
landen, welker wetgeving eene kerkelijke 
buwel ijksvoltrekking eisebt, als ongeldig kun
nen besebouwen de huwelijken door hunne 
onderdanen in den vreemde aangegaan, zonder 
dat di t voorschri ft is nageleefd. 

De bepalingen der nationale wet nopens de 
afkondigingen moeten worden in aeht ge
r.omen; maar het ontbreken dier afkondigingen 
,ml geene nietigheid van het huwelijk ten ge
volge hebben in andere landen dan dat, waar
van de wet overtreclen is. 

Een authentiek afsebrift der huwelijksakte 
worclt toegezonden aan de autoriteiten van het 
land waartoe ieder der eehtgenooten behoort. 

6 . Overal wordt, wat den vorm betreft, als 
geldig edrn nd bet huwelijk voltrokken ten 
overstaan van eenen diplomatieken of eonsu
lairen ambtenaar overeenkomstig <liens wet
geving, ind ien geeu dei· partijen beboort tot 
clcu Staat, waar bet huwelij k voltrokken is, 
eu indien cleze t:ltaat zich er niet tegen verzet. 
Die Staat kan er zich niet tegen verze~ten, 
wanneet· het een huwelijk betreft, dat op 
groncl van een vroeger bu welijk of een huwe
lijksbeletsel van godsdienstigen am·cl, strijclig 
zou :r,ijn met zijne wetten. 

H et voorbehoud van bet tweecle lid van 
artikel 6 is toepasselijk op buwelijken ten 
overstaan van diplomatieke of consulaire amb
tena ren voltrokken. 

7 . H et huwelijk, nietig wat den vorm be
treft in bet land waar bet voltrokken is, kan 
n iettemin in de andere lanclen als gel dig 
worclen el"lrnnd , ind ien de vorm, voorgesebre
veu door de nationale wet van elke der par
tijen, is nageleefd. 

8 . Dit verdrag is slecbts toepasselijk op 
huwelijken, voltrokken op bet gronclgebied 
der contracteerende Staten, tusschen personen, 
van welke ten minste een tot een dier t:ltaten 
behoort. 

Door <l it verdrag verbindt geen Staat zich 
tot toepassing van eene wet, welke n iet is d ie 
van een contracteernnden Staat. 

9. Dit verdrag, clat sleehts toepasselijk is op 
het grondgebied in Europa van de eontrae
teerende Staten, zal bekraehtigd worden en 
de akteo van bekraehtiging zullen te 's-Gra
venhage nedergelegd worden, zoodra de meer
derheid der H ooge contrncteerende Partijen 
in staat zal zijn dit te doen. Van cleze neder
legg"ing zal een proees-verbaal worden opge
maakt, waarvan een voor eensluidend ve r
klaarde afd ruk langs d iplomatieken weg aan 
ieder der contraeteerende Staten zal worden 
toegezonden. 

10. D e Staten, die niet ondei-teekend hebben, 
doeb vertegenwoordigd :r,ijn geweest op de 
derde Conferentie van Internationaal Prirnat
recht, kunnen tot dit verdrag, doch :r,onder 
eenig voorbeboucl, toetreden. 

De , taat, die wenseht toe te treden, zal 
uiterlijk op 31 December 1904, van :r, ijn voo,·
nemen kennis geven door eene aide, die znl 
nedergelegd word en in de archieven der N eder
landscbe Regeering. De:r,e zal van d ie aktc 
een voo1· eensluidend verklaarde afdruk langs 
diplomatieken weg aan ieder der contrac
teerende Staten doen toekomon. 

11 . Dit verdrag zal in werking trnden op 
den zestigsten dag te rekenen ,,an de neder
legging der akten van bekraehtiging of van 
de dagteekening der ken nisgeving van de toe
t redingen . 

12. Dit verdrag zal gedurende vijf jaren 
van kraeht blijven te 1·ekenen van de dag
teekening der nederlegging der akten van be
kracb tiging. 

De:<e termijn zal van clien dag af begin nen 
te loopcn , v.elfs voor de t:ltaten, d ie na <lien 
clag heb1ij hebben nedergelogd hetv.ij zijn toe
getreclen. 

Het ve rdrag zal stilzwijgend telkens voor 
vijf jai·en vern ieuwd wordcn, behoudens op
zegging. 

De opzegging zal ten minste zes maanden 
v66r het eincle van den termijn bedoeld in 
het eerste, tweede en dercle lid van dit arti
kel te ,· kenn is moeten worden gebracht van 
cle Nederlandsche R egeering, welke daarvan 
aan alle andere contracteeronde Staten mede
cleeling zal doen. 

D e op7,egging 7,a) slechts gevolg h ebben ten 
qpzich te van den Staat, d ie haar gedaan zal 
hebben. H et ve rdrag zal verb indend blijven 
voor de andere Staten. 

Ten blijke waarvan de wederzijdscbe gevol
machtigden dit verdrag hebben geteekend en 
van hun zegels voorzien. 

Gedaan te 's-Gra,enbage, den twaalfden 
Juni een duizend negenbondercl en twee, in 
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enkelvoudig exemplaar , dat zal worden neder
gelegd in de archieven dcr r ederlandsche 
Regeering en waarvan een voor eensluidend 
verklaarde afdruk, langs diplomatieken weg 
7,aJ word en toegezonden aan elk der Staten , 
die vertegenwoordigd zijn geweest op de derde 
Conferentie van Internationaal Privaatrecht. 
voor Duitschlancl: (get.) F. PoURTALES. 

DUNGS. 
KlUKGE. 

i:oor Ooste1wijk en voor Hongcwfje: 
De Gezant van Oostenrijk-Hongarije: 

(get. ) OKOLICSaNYI D'OKOLTCSNA. 
coor Belgie: (.qet.) Graaf DE GRELJ; ri: Ro-

GIER. 

voor Spanje: ., CARLOS CRESPI Dr; VALL· 
DANZA Y FOR'I'UNY. 

roar Fmnkrijk: ., MoNBJ<:L. 
., L. REN AULT. 

l'001" Italie: TUGINI . 
.-001· L uxe,nburg: ,, Graaf DE VILLERS. 
·voor Neclerland : ,, MELVILH0 • YANLYNDEN. 

mor Portugal: 
i:oor Rumenie: 

J. A. LOEFF. 
,, 'l'. l\L C. AssER. 

Graaf m, Si:uu. 
J. N. PAPINIU. 

mor Zweden: Graaf W L{ANGF.J.. 
voor Zwitserlcmcl: ,, F. Koen , JR 

VERDRAG tot 1·egeling der wets- enjwr·is
clictieco11jlicten met bet,·ekking tot de echt
scheicling en cle scheiclinq van tafel en bed, 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen, in naam van het Duitsche 
Rijk, Zijne l\fajesteit de Keizer van Oostenl"ijk, 
Koning van Bohemen, enz., enz., en Aposto
lisch Koning van Hongarije, Zijne l\fajesteit 
de K oning der Belgen, Zijne Majesteit de 
K oning van Spanje, de President der Fransche 
Republiek, Zijnc )'[ajesteit de Koning van 
Italie, Zijn e Koninklijke Hoogheid de Groot
H ertog van Lu xemburg, H ertog van Nassau, 
Hare )Jajesteit de Kooiogin de r Nederlanden, 
Zijne Majesteit de Koning van Portugal en 
der A lgarven, enz., enz. , Zijne Majesteit de 
Koning van Rumenie, Zijne l\Iajesteit de Ko
ning van Zweden en N oorwegen, in naam van 
Zwedcn, en de Zwitsersch e Bondsraad: 

wen schende gemeenschappelijke bepalingen 
vast te stellen tot regeling der wets- en juris
d ictieconflicten met betrekking tot de echt
scheiding en de scheiding van tafel en bed, 

hebben besloten te dien einde een verdrag 
te sluiten en hebben tot Hunne gevolmach
tigden benoemd, te weten: 

Zijne }Iajesteit de K eizer nn Duitschland , 
K oning van Pruisen , in naam van bet Duit
sche Rijk: 

de heeren Graaf VO:)! PouRTALks, H oogst
deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister bij Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden, Doctor HERMAN · DUNGS, 
Hoogstdeszelfs Geheim Opper-Regeeringsraad , 
en Doctor JOHANNES KmEGE, Eoogstdes
zelfs Geheim L egatieraad ; 

Zijne Majesteit de K eizer van Oostenrijk , 
Koning van Bohemen, enz., enz. , en Aposto
lisch Koning van Hongarije: 

den heer OKOLICSaNYI D'OKOLICSNA, Hoogst· 
deszelfs Buitengewoon Gezant en GeYolmach 
tigd Minister bij Hare l\fojesteit de K oningin 
der N ederlanden ; 

Zijne l\fajesteit de Koning der Belgen: 
de heeren Graaf DE G1rnLLE RooIER, Hoogst

deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach 
tigd Minister bij Hare Majesteit de Koningin 
der N ederlanden, en ALFRED v AN DEN BuLCKE, 
Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister, Directeur-Generaal rnn bet 
D epartement van Buitenlandsche Zaken: 

Zijne Majesteit de Koning van ' panje : 
den heer CARLOS CRESPI DE V ALL])ANZA 

Y Fo1tTUNY, Hoogstdeszelfs tijd elijk Zaakge
lastigde te 's-Gravenhage; 

D e President der Fransche Republiek: 
de heeren DE MoNm, L, Buitengewoon Ge

:,ant en Gevolmachtigd Minister der l~ranschc 
Republiek bij Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden, en LO UIS RENAULT, H oog
leeraar in het ~ternationale Recht aan de 
Unh·ersiteit te Parijs, rechtskundig Raadsman 
van bet Departement van Bui ten land che Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning van Italie : 
den heerSALVATOR,: Trrornr, H oogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd :Mi
nister bij Hare l\fajeste it de Koningin der 
N ederlanden ; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groot-Hertog 
van Luxemburg, H ertog van Nassau: 

den heer Graaf DE VILLERS , H oogstdeszelfs 
Zaakgelastigde te Berlijn; 

Hare l\'Iajesteit de Koningin der N ederlanden: 
de h eeren R nfELVIL Baron VAN LYNDEN, 

Hoogstdeszelfs ifinister van Buitenlandsche 
Zaken , J. A. Lo1rnF, Hoogstdes7,elfs Minister 
van .Tustitie, en T . lVL C. ASSF.R, Lid van 
den Raad van State, , oorzitter der Staats· 
commiss ie voor bet Intemationaal Privaatrecht , 
Voorzitter der Oonferentien van Internationaal 
Privaatrecht ; 

Zijne Majesteit de Koning van P ortugal en 
der Algarven, enz., enz.: 
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den heer Graaf DJ, DELIR, Hoogstdeszelfs 
Buitengewoon Ge:,:ant en Gevolmachtigd ~fi
nister bij Hare. Majesteit de Koningin der 
N ederlanden; 

Zijne Majesteit de Koning van Rumenie: 
den heer JEAN N. P APINIU, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij Hare Majesteit de Koningin der 
N ederlanclen; 

Zijne Mnjesteit de Koning van Zweden en 
Noorwegen, in naam van Zweden: 

clen heer Graaf WRANm:L, Hoogstdeszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij Hare Majesteit de Koningin der 
N ederlanden: en 

De Zwitsersche Bonclsraad: 
den hee 1· F~:RDINAND KocH, Vice-Consul 

van den Zwitserschen Bond te Rotterdam; 
Die, na elkander hunne in goeden en be

hoorlijken vorm bevonden volmachten te heb
ben medegedeeld, zijn overeengekomen nopens 
de volgende bepalingen: 

Art. 1. Echtgenooten kunnen geene echt
scheiding vorderen, dan inclien mowel hunne 
nationale wet , als de wet geldende ter plaatse 
waar de vordering is ingesteld, echtscheiding 
toelaten. 

H etzelfclc geldt ten aan½ieu der scheicling 
van tafel en bed. 

2. Echtscheiding lrnn niet gevorderd worden , 
clan inclien ten opzichte nm h et ,dch yoor
doendc geval de echtscheiding toegelaten wordt, 
½oowel door de national e wet der echtgenooten, 
als door de wet, geldende te1· plaatse, waar 
de vorclering is ingesteld, zij het ook op ver
schillende gronden. 

H etzelfcl e geldt ten aanzien der scheicling 
van tafel en bed . 

3 . Niettcgenstaancle de bepalingen der arti
kelen 1 en 2 komt alleen de nutionale wet in 
aanrnerking, indien de wet geldende ter plaatse 
waar de vordering is ingestelcl, znlks voor
schrijft of toelaat. 

4 . De nationalc wet in de voorgaande arti
kelen bedoeld, kan niet ingeroepen worden 
om a:rn een feit, clat voorgevallen is op een 
tijdstip toen de echtgenooten, of een hunner, 
cene andere nationaliteit bezaten, het karakter 
te geven van een g rond voor echtscheiding 
of voor scheicling van tafel en be<l. 

5. D e vordering tot echtscheicling of schei
ding van tafel on bed kan ingesteld worden: 

1°: voor de jurisclictie bevoegd volgens de 
nationale wet der echtgenooten; 

2°. voor de juri sdictie bevoegd volgens cle 
wet gelclencle ter plaatse, waar cle ech tgenooten 
hun domicilie hebb!'n. Inclien volgens hunne 
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nationale wetgeving de echtgenooten niet het
zelfde domicilie hebben, alsdan is bevoegd de 
jurisdictie van het domicilie van den gedaagi!le. 
In het geval van kwaaclwill ige verlating, zoo
mede van eene verandering van domicilie, 
geschied nadat de gl'Ond voor echtscheicling 
of scheiding van tafel en bed is ontstaan , kan 
de vordering ook worden ingesteld voor de 
bevoegde jurisdictie ter plaatse waar het laatst 
gemeene domicilie is geweest. - E,·em,·el 
wordt de nationale jurisdictie voorbehouden, 
voor zoover deze uitsluitencl bevoegd is orn 
kennis te nemen van eene vordering tot echt
scheicling of scheiding van tufel en bed. De 
vreemde jurisdictie blijft h evoegd, wanneer 
het een huwelijk betreft, ten aanzien waarvan 
voor de bevoegcle nationale jurisdictie eene 
vordering tot echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed niet kan worden ingesteld. 

6. In geval echtgenooten niet gerechtigcl 
zijn eene vordering tot echtscheiding of tot 
scheiding van tafel en bed in te stellen in 
het land , waa1· zij domicilie hebben , lrnn 
niettem in ieder hunner zich tot de bevoegde 
jurisdictie van dat land wenden om de voor
loopige rnaatregelen aan te vragen, die in 
zijne wetgeving zijn voorzien met het oog op 
het opheffen der samenwoning. Die maat
regelen zullen van kracht blijven, indien zij 
na verloop van een jaar bckrnchtigd zijn door 
de nationale jurlsdi ctie; zij zullen geen lange
ren duur hebben dan de wet van het domicilie 
toestaat. 

7. De echtscbeicling en de scheiding van 
tafel en bed , uitgesproken door eenen rechter , 
bevoegd ingevolge de bepalingen van artikel 5, 
worden overal erkencl, mits de voorschriften 
van dit verdrag nageleefd zijn en, in geval 
de u itspraak bij verstek is gedaan, de gedaagde 
was opgeroepen overeenkom stig de bijzondere 
voorschriften door ½ijne nationale wet gcsteld 
als voorwaarcle voor de erkenning van buiten
landsche vonnissen . 

Evem:eer worclt overal erkend de echtschei
ding en de sch eiding van tafel en bed uitge
sproken door eene adm inistratieve jurisdictie, 
indien cle nutionale wet van ieder der echt
genooten die cchtsche iding en die scheiding 
van tafel en bed erkent. 

8 . Indien de echtgenooten niet clezclfde 
nationalitei_t be½ittcn, moet, voor cl e toepassing 
der voorgaande artikelen, hu nne laatste ge
meensclrnppelijke wetgeving beschouwcl 11·or
den als hunne nationale 11·et. 

9 . Dit verdrag is slechts toepasselijk op 
vorderingen tot echtscheiding of tot scheicling 
-van tnfel en becl ingcsteld in een der <'Ontrac-

18 
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teerende Staten, indien ten rninste eene der 
partijen tot eenen dier Staten behoort. 

Door dit verdrag verbindt geen Staat zich 
tot toepassing van eene wet, welke niet is 
die van een contracteerenden Staat. 

10. Dit verdrag, dat slechts toepasselijk is 
op bet grondgebied in Europa van de con trac
teerende Staten, zal bekrachtigd worden en 
de akten van bekracbtiging znllen te 's Graven
hage nedergelegd worden, zoodra de meerder
heid der Hooge contracteerende Partijen in 
staat zal zijn zulks te doen. Van deze neder
legging zal een proces-verbaal worden opge
maakt, waarvan een voor eensluidend ver
klaade afdruk langs diplomatieken weg aan 
ieder der contracteerende Staten zal worden 
toegezonden. , 

11. De Staten, die niet onderteekend heb
ben, docb vertegenwoordigd zijn geweest op 
de derde Conferentie van Internationaal Pri
vaatrecht, kunnen tot dit verdrag, doch zonder 
eenig voorbehoud, toetreden. 

De Staat, die wenscht toe te treden, zal 
uiterlijk op 31 December 1904, van zijn voor
nemen kennis geven door eene aide, die zal 
nedergelegd worden in de archieven der N eder· 
landsche Regeering. Deze zal van die akte 
een voor eensluidend verklaarde afdruk langs 
diplomatieken weg aan ieder der contrac
teerende Staten doen toekomen. 

12. Dit verdrag zal in w'erking treden op 
den zestigsten dag te rekenen van de neder
legging der akten- van bekrachtiging of van 
de dagteekening der kennisgeving van de 
toetredingen. 

13 . Dit verdrag zal gedurende vijf jaren 
van kracht blijven te rekenen van de dag
teekening der nederlegging der akten van 
bekracbtiging. 

Deze terlllljn zal van dien dag af beginnen 
te loopen, zelfs voor de Staten, die na dien 
dag de nederlegging zullen bewerksteJJigd 
hebben of zullen zijn toegetreden . 

Het -verdrag zal stilzwijgend telkens van 
vijf tot vijf jaren verni{\uwd worden, bebou
dens opzegging. 

De opzegging zal ten minste zes maanden 
v66r bet einde van den termijn bedoeld in 
bet eerste, tweede en derde lid van dit artikel 
ter kennis moeten worden gebracht van de 
Nederlandsch e Regeering, welke daarvan aan 
alle andere contracteerende Staten mededeeling 
zal doen. 

De opzegging zal slechts gevolg hebben ten 
opzichte van den Staat, die haar gedaan zal 
hebben . Het verdrag zal verbindend blijven 
voor de andere staten; · 

'.ren blijke waarvan de wederzijdscbe gevol
rnachtigden dit verdrag hebben geteekend en 
van bun zegels voor7,ien. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den twaalfden 
J uni een duizend negenhonderd en twee, in 
enkelvoudig exemplaar, dat 7,al worden neder
gelegd in de archieven der Nederlandsche 
Regeering en waarvan een voor eenslnidend 
verklaarde afdruk, langs diplomatieken weg 
zal worden toegezonden aan elk der Staten, 
die vertegenwoordigcl zijn geweest op de de1'de 
Conferentie van Internationaal Privaatrecht. 
voor Di,itschland: (ge t.) F. PoURTALES. 

DUNGS. 
KRIEGE. 

voor Oostenrijk en voor Hongarije: 
De Gezant van Oosterlll"ijk-Hongarije: 

(get.) 0KOLICSaNYI D'0KOLICSNA. 
voor Belgiii : (get.) Graaf D:F;· GRELLE Ro-

GIER. 
-uoor Spanje: ., CARLOS CRi;srr DEV ALL-

DANZA Y FORTUNY. 
voor Ji'.-cink,·ijk: MoNBEL. 

L. RENAULT. 
rnqr Italiii: ., TuGINI. 
voor Luxemburg: ., Graaf m, VrLLERS. 
VOO'I" Nedei·land: l\IELVIL B11 • VANLYNDEN. 

voo-r Portugal: 
voor Rwnienie: 

J. A. Loni,·. 
T. M. c. ASSER. 
Graaf DE SELIR. 

" J. N . p APINIU. 

voor Zweden : ., Graaf WRANGEL. 
voor Z witserlancl: ., F. Koen, JR 

VERTALI ' G. 

VERDRAG tot ngeling cler voogclij van 
,ninder:jarigen. 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen, in naam van het Duit
sche Rijk, Zijne Majesteit de K eizer van 
Oostenrijk, Koning van Bohemen, enz. , enz. , 
en Apostolisch Koning van Hongarije, Zijne 
Majesteit de Koning der Belgen, Zijne l\fajes
teit de Koning van Spanje, de Prnsident der 
Fransche Republiek, Zijne Majesteit de Koning 
van Italie, Zijne Koninklijke Hoogheid de 
Groot-Hertog van Luxemburg, Hertog van 
Nassau, Hare Majesteit de Koningin der Necler
lanclen, Zijne Majesteit de Koning nn Portu
gal en der A lgarven, enz. em:., Zijne Majes
teit de Koning van Rumenie, Zijne :Majesteit 
de Koning van Zweden en Noorwegen, in 
naam van Zweden, en de Zwitsersche Bonds
raad: 

wenschende gerneenschappelijke bepnlingen 
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,,ast te stellen tot regeling der voogdij van 
minderja rigen , 

hebben besloten te dien einde een verdrag 
te sluiten en hebben tot Hunne gevolmach
tigden benoemd, te weten: 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland, 
Koning van Pruisen, in naam van het Duit
sche Rijk: 

de heeren Graaf VON PouR'.l.'ALES, Hoogst
deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister bij Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden, Doctor H ERMANN D uNos, 
Hoogstdeszelfs Geheim Opper-Regeeringsraad, 
en Doctor JorrANNEs KRCF.OF., Hoogstdeszelfs 
Geheim L egatieraad; 

Zijne }iajesteit de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Bohemen, enz., enz., en Aposto
lisch Koning van Hongarije: 

den heer O1rnLicSaNYI D'OKOLJCSNA, Hoogst
deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister bij Hare Majesteit de Koningin 
der N ederlanden; 

Zijne J\Jajesteit de Koning der Belgen: 
de heeren Graaf DE GRELLE RoornR, Hoogst

deszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Mini ter bij H are Majesteit de Koningin 
der Nederlanden, en Au'RED VAN DEN BuL
CKE, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister, Directeur-Gene
raal van het Departement van Buitenlandsche 
Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje: 
den heer CARLOS CRESPI DJ, V ALLDANZA 

Y FoR'l'UNY, Hoogstdeszelfs tijdelijk Zaak
gelastigde te 's-Gravenbage; 

De President der Fransche Republiek: 
de heeren D}; MONB};L, Buitengewoon Ge

zant en Gevolmachtigd Minister der Fransche 
Republiek bij Hare Majesteit de Kouingin der 
Nederlanden, en LOUIS RENAULT, Hoogleeraar 
in het Internationale Recht aan de Universi
teit te Parijs, rechtskundig Raadsman van bet 
Departement van Buitenlandsche Zaken; 

Zijne Majesteit de Koning van Italie; 
den heer SALVATORE TuoINI, Hoogstdes

zelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister bij Hare J\fajes teit de Koningin der 
N ederlanden ; 

Zijne Konink!ijke Hoogbeid de Groot-Hertog 
van Luxembu rg, Hertog van Nassau: 

den heer Graaf DE VILLERS, Hoogstdeszelfs 
Zaakgelastigde te Berlijn; 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden: 
de heeren R JIJELVIL Baron VAN LYNDEN, 

H oogstdeszelfs Minister van Buitenlandsche 
Zaken, J. A . LOEl'F, Hoogstdeszelfs Minister 
van Justitie, en T. M. C. A s:En, L id van 

den Raad van State, Voorzitter der Staats 
co11I11I1ss1e voor het Internationaal Privaat
recht, Voorzitter der Conferentien van Inter
nationaal Privaatrecht; 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en 
der Algarven, enz., enz.: 

den beer Graaf ma; BEL m , Hoogstdeszelfs 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi• 
nister bij Hare ::\'Cajesteit de Koningin der 

ederlanden; 
Zijne J\Iajesteit de Koning van Rumenie : 
den heer JEAN N. PAPINIU, Hoogstdcszelfs 

Bnitengewoon Gezant en Gevolma<'btigd ~[i
nister bij Hare Majesteit de Koningin cler 
Nederlanden; 

Zijne Iajesteit de Koning van Zweden en 
oorweg!)n, in naam van Zweden; 
den heer Graaf WRAN0EL, Hoogstdes7.clfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij Hare J\Iajcsteit de Koningin der 
N ederlanden ; en 

De Zwitserscbe Bondsraad: 
den heer FERDINAND KocH, Vice-Consul 

van den Zwi tserschen Bond te Rotterdam; 
Die, na elkauder hunne in goeden en be

hoorlijken vorm bevonden volmachten te hcb 
ben medegedeeld, zijn overeengekomen nopens 
de volgende bepalingcn : 

Art. 1 . De voogdij van eenen minderjarige 
wordt beheerscht door zijne nationale wet. 

2. Indien de nationale wet cle voogd ij in 
het eigen Janel van den minderjarige niet 
regelt, voor bet geval deze zijn gewoon ver
blijf in den vreemde heeft, kan de diplomatieke 
of consulaire ambtenaar, daartoe bevoegd vet·
klaard door den Staat waartoe de minderjarige 
behoort, in de voogdij voorzicn overeenkomstig 
de wet van clieu taat, indien de Staat, waar 
de minderjarige zijn gewoon verblijf heeft, 
zich daartegen niet verzet. 

3 . Evenwel wordt de voogdij van den m inder
jarige, die zijn gewoon verblijf in den vreemcle 
heeft, ingesteld en uitgeoefend overeenkomstig 
de ter plaatse gelclende wet, indien in de 
voogdij niet is of niet kan worden voorzien over
eenkomstig de bepalingen van de artikelen 1 of 2. 

4 . Het bestaan der voogdij, waarin is voor
zien overeenkomstig de bepaling van artikel 3, 
belet niet de instelling eener nieuwe voogdij 
door toepassing van artikel l of van artikel 2. 

Zoo spoedig mogelijk zal van dit feit kennis 
worden gegeven aan cl e Regeering van den 
Staat, waar bet eerst in de voogdij is voorzien. 
Deze Regeering zal, hetzij de autoriteit, die 
de voogd ij heeft opgedragen, hetzij, indien 
eene zoodanige autoriteit niet bestaat, den 
voogd zelven daarvan onderrichten . 

18* 



276 15 JUN! 19 04, 

De wetge,ing ,an den Staat , waar in de 
eerste voogdij werd voorzien, bopaalt op welk 
oogenblik die voogdij eindigt in het geval , 
waarop dit artikel betrekking heeft . 

5 . In alle gevallen begint en eindigt de 
voogd ij op de tijdstippen en om do redenen 
aangewezen door de nationale wet van den 
rninderjarige. 

6 . H et bewind van den voogd strckt zich 
uit over den persoon en h et gehcele vermogen 
van den minderjarige, waar de tot dit ver
mogen behoorende goederen zich ook mogen 
bcdnden. 

Van dien regel kan worden afgeweken ten 
aanzien dier onroerende goederen, welke door 
de wet van den Staat waarin zij gelegen zijn , 
aan eene bijzondere regeling (regime fon cier) 
zijn ondcnvorpen. 

7. In afwachting dat in de voogd ij wordt 
vo rzien, alsmede in alle spoedeisch ende ge
vallen ; kunnen de maatregelen , noodig voor 
de bescherming van den persoon en van de 
belangen van eenen vreemden minderjarige , 
door de plaatselijke autoriteiten worden ge
nomen. 

8. De autoriteiten van een ~taat , op wiens 
grondgebied zich een vreemde m inderjarige 
bevindt in wiens voogdij moot worden voorzien, 
zullen daarvan , zoodra dit feit !mar bekend 
wordt, de autoriteiten van den taat, waartoe 
de minderjarige behoort, onderrich tcn. 

De autoriteiten, aldus ondcrl'icht, zullen zoo 
spoedig mogel ijk aan de autorite iten, die baar 
het bericht hebhen gezondcn, doeD wcten of 
in de voogdij is of zal worden voorz ien. 

9 . Dit verdrag is slecbts toepasselijk op de 
voogdij van minderjarigen, die · behooren tot 
een der contracteerende Staten en hun gewoon 
verblijf hebhen op het g rondgebi d van een 
d ier Staten. 

I ntusschen zijn de artikelcn 7 en 8 van dit 
vcrdrag Yan toepassing op allc minderjarigen, 
die bC'hooren tot een der contracteerende Staten. 

10. Dit ve rdrag, dat slechts toepasselijk is 
op het g rondgebied in Europa van de contrac
tecrcnde Staten, zal bekrachtigd wot·den en 
de akten van bekrachtiging zullcn te 's-Graven
hagc ncdergelegd worden , zoodra de m eerder
heid det· Hooge contracteerencle Partijen in staat 
,ml :djn d it te doen. Van de,m nederlegging 
zal een proces-verbaal worden opgemaakt , 
waat·,·an een voor eensluidend verklaarde af
druk langs cliplomatieken weg aan ieder der 
contracteerendc Staten zal worden toegezonden. 

11. De f-\taten, die niet onderteekend h ebben, 
doch vertegenwoorcligd zijn gewee t op de 
derde Conferentie ,·an Intemationaal Privaat-

recht, knnnen tot dit ,·erdrag, doch zoncler 
eenig voorbehoud , toetreden. 

De Staat, die wen eh t toe te treden , zal 
uiterlijk up 31 December 190A, van zijn voor
nemen kennis geven door eene akte, die zal 
nedergelegd wordcn in de archieven der N eder
landsch e Regeering. Deze zal van die aid e 
een voor eensluidend verklaarde afdrnk langs 
diplomatieken weg aan ieder der contractee
rende Staten doen toekomen. 

12. Dit verdrag zal in werking treden op 
den zestigsten dag te rekenen van de neder
legging der akten ,an bekl'achtiging of van 
de dagteekening der kennisgeving van de 
toetredingcn. 

13. Dit ,· erdrag zal gedurende vijf jaren 
van kracht blijven te rekenen van de dag
teekening de,· nederlegging der akten rnn 
bekrachtiging. 

Deze termijn za l van dien dag af beginnen 
te loopen, zelfs voor de Staten, die na dien 
dag de nederlegging zullen bewerkstelligd 
hebben of zullen zijn toegetreden. 

Het verdrag zal tilzwijgend telkens van 
vijf tot vijf jaren vernieuwd worden, behoudens 
opzegging. 

De opzegging v.al ten minste zes maanden 
v66r het einde van den terrnijn bedoeld 
in bet eerste, tweede en derde lid van dit 
artikel ter kennis moeten worden gebracht 
van de Nederland che Regeering, welke daar
van uan alle andere contt·acteerende Staten 
mededeel ing zal doen. 

De opzegging zal slecbts gevolg h ebben ten 
opzichte van den Staat, die haar gedaau zal 
hebben. Het verdrag zal verbiudend blijven 
voor de andere Staten. 

Ten blijke waarvnn de wederzijdsche ge, ol
machtigden dit vcrdrag hebben geteekend en 
van hun zegels voorzien. 

Gedaan te ' -Gravenbage , den twaalfden 
J uni een duizend negenbonderd en t,vee, in 
enkeh-oudig exemplaar, dat zal worden neder
gelegcl in de archieven der Nederlandscbe 
Regeering en waarvan een voor eensluidencl 
verklaarde afdruk, langs d iplomatieken weg 
zal word en toegezonden aan elk der Staten, 
die vertegenwoordigd zijn geweest op de derde 
Conferentie van Internationaal Privaatrecht. 
vo<Yr Duitschland: (.get .) F. PoURTALES. 

DUNGS. 
KUIEGE. 

voo,· Oostenrijk en voor Honga,·ije : 
De Gezant van Oostenrijk-Hongarije: 

( get. ) 0KOL1CSl1NYI D'0KOLICSN A, 

voor Belgiif: (get. ) Graaf Dt: GRELLE Ro-
GIER. 
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1'001' Spcmje: (get.) 0.HlLOS Cm,;sPI D,~ VALL-
D.l.XZA Y FORTUNY. 

voor Frankrijk : J\IoNBEL. 
" L. RENAULT. 

voor Italii!: ,, Tuonn. 
voor Luxembi.,·g: ,, Graaf DE VILL'l,RS. 
voo,· Neclerlancl: " 1lfELVIL B". v,t NLYNDJ,;N. 

voor Portugal: 
voo,· Rwnenie: 

" J. A. LOED'. 
,, T. J\I. C. ASSER. 
,, Graaf DE SELIR. 
,, J . N . P APINIU. 

roor Z,ceden: ,, Graaf WR.ANGEL. 
i:oor Z witserlancl: ,, F. KO CH, J R. 

16 .ftmi 1904. BESLUIT, houdende vas tstelling 
van nieuwe bepalingen betreffencle de toe
lating van in dienst zijnde ambtenaren 
tot bet examen voor surnumerair cler 
posterijen en telegraphie. 

WIJ WILHELMINA , EKZ. 
In aanmerking nemencle de wenscbelijkbeid, 

om cle bepalingen omtrent de toelating van 
in dien t zijncle am btenaren tot het examen 
voor su mumerair cler posterijen en telegrapbie 
te herzien ; 

Op cle voordracbt van Onzen Minister van 
vVaterstaat, Handel en ijverheid van 13 Juni 
1904, n°. 2009, Posterijen en Telegraphie; 

Hebben goedgevonden en verstaan , te be
palen: 

Art. l . Voor opleiding tot commies cler 
posterijen en telegrapbie komen in de eerste 
plaats in aanmerking ambtenaren der poste
rijen en telegraph ie, die bij een uitsluitencl 
ten beboeve van hen te houden examen aan 
de eischen voor surnumerair bebben voldaau, 
en we! voor zopver, in verband met bet aan
tal jaarlijks door elke sexe te vervullen plaatsen, 
het bij clit examen behaalde rangnummer 
zulks toestaat. 

Zij mogen aan bedoeld examen eerst deel
nemen na 3 jaren werkelijken dienst, mits 
zij geclurencle dien tijd ijver, gescbiktheid en 
goecl gedrag hebben betooncl. 

2 . L evert een, overeenkomstig het bepaalde 
in art. 1, voor ambtenaren gehouden oxamen 
geen voldoend aantal geslaagden, clan wordt 
een examen voor snrnumerair der posterijen 
en telcgrapb ie uitgeschreven . Tot d it examen 
worden toegelaten zij die op 1 Januari van 
het jaar waarin het examen gebouden wordt 
bun 18de jaar hebben volbracbt, dooh bun 
23ste nog niet zijn ingetreden, en die van een 
goed gedrag en lichamelijk goedgekeurd zijn. 
Ambtenaren der posterijen en telegraphie d ie 
aan de e~engenoemde vereiscbten voldoen , 
zijn van dit examen niet uitgesloten. 

3 . De directeur-generaal der posterijen en 
telegrapbie bepaalt, wanneer examens als be
doeld in cle artt. 1 en :<l zullen worden ge
houden, en doet claan,an mededeeling in cle 
Staatscourcint, met ,errnelding van het ver
moeclelijk aantal te vervullen plaatsen en het 
examen-programma, dat voor beicle examens 
gelijke eischen zal bevatten. 

4. Ambtenaren die op den ,oet van art. 1 
van dit besluit voor opleiding tot commies 
in aanmerking komen, worden aang duicl als 
adspi rant-commiezen der postel'ijen en tele
grapbie. Zij behouden hunne betrekking en 
bet daaraan verbonden trnktement, met aan
spraak op verhooging, cloch worden geduren.de 
hunne opleiding rnn hun gewonen dien t 
ontheven. 

Zij d ie na een examen al s bedoeld in a,t . 2 
van dit beslui t voor plaatsing in aanmerking 
komen, worden benoemd tot surnumerair der 
posterijen en telegraphie, en genieten als zoo
clanig geene jaarwedcle. 

Benoeming tot surnumerair heeft voor hen, 
d ie reeds in dienst der posterijen en telegraphie 
zijn , ontslag uit de tot dusve r door li en be
kleocle betrekking tot gevolg. 

5. De adspirant-comm iezen en urnumerairs 
worden, - na zoowel in den postclienst als 
in den telegraafdienst te zijn opgeleid , op door 
den d irecteur-generaal der posterijen en tele
g raphi e te bepalen plaatsen en wijv.e, - onder
worpen aan bet examen voor commies clo r 
postel'ijen en telegraphie, volgens de daarvoor 
vastgestelde of later vast te stcllen pro· 
g ramma's; dit examen kan desverkiezendc 
in twee gedeelten - postcli enst en telegraaf· 
d ienst - worden afgelegd. 

Zij wier kennis in beide vakken voldoende 
is gebleken , komen , naar mate v,in de be
hoefte, voor eene benoeming tot commies det· 
posterijen en telegraphie in aanmcrking, naar 
de rangorde aangegeven door het aantal pun
ten , behaalcl bij het in oens of in twee ge
deelten afgelegd examen voor commies. 

Heeft die benoeming niet plaats v66r of op 
den eersten dag van het kalenderkwartaal, 
volgende op dat, waarin zij bet examen met 
goed gevolg aflegden , dan wordt aan adspirant
comnTiezen, zoolang hunne jaarwedde n1.inder 
clan f 800 bedraagt, en aan surnumerairs, te 
rekenen van d ien dag en tot aan hunne be
noeming tot commies, eene jaarlijkscbe toelage 
verleend : voor adsp irant-commiezen gelijk aan 
het verschil tusschen hun traktement en f800 
en aan surnumerairs ten beclrage van f 800. 

6 . Bij benoeming van adspirant-commiezen 
tot commies worclt aan hen, die eene hoogere 
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bezoldig ing gen ieten clan de aanrnngsjaarwedde 
aan laatstgenoemclen rang verbonden , eene 
jaarlijksche toelage toegekend gelijk aan het 
verschil. Deze toelage worclt bij Yerh ooging 
van jaarwedde verminderd met een bedrag 
gelijk aan die verhooging , en komt te ,·er
vallen , zoodra de jaarwedde als commies gelijk 
geworden is aan de vroegere bezold ig ing of 
deze overtreft. 

7. H eeft een adspirant-commies niet binnen 
drie jaren na bet jaat· waarin hij met gunstig 
gevolg aan cl e eischen van bet examen , bedoelcl 
in art. J , voldeed, anders clan ten gevolge van 
langclurige wel bcwezen ziekte, of heeft een 
surnumerair niet v66r het volbrengen van 
zijn :27ste jaar voldaan aan de eischen voor 
het comm ies-examen - in beide vakken - , 
clan wordt zijne opleiding gestaakt. 

Gebrek aan ijver , ongeschiktheid of wan
ged rag kunnen eveneens staking van de op
leicling ten gevolge hebben. 

In de hi erboven bedoelde gevallen gaat alle 
aanspraak, voortdoeiende uit een met gunstig 
gevolg o.fgelegd exarnen , als bedoeld in de 
artt. 1, 2 en 5 van dit besluit, verloren. 

In ge,·al van staking wordt de ambtenaar, 
die ingevolge art. 4 van d it besluit met den 
naam van adspirant-commies werd aangeduid , 
op een h em aan te wijzen standplaats in zijn 
vroegeren rang en dienst hersteld , en wordt 
de surnumerair tot klerk benoemd , tenzij hij 
de voorkeur geeft aan eervol ontslag. 

8. A an de in dit besluit bedoelde examens 
mag worden deelgenomen : 

a. door am btenaren cler posterij en en tele
graphie tweemalen aan clat bedoeld in art. 1 
of aan dat bedoeld in art. 2, of we! eenmaal 
aan het eerste en eenmaal aan het tweede; 

b. door niet-ambtenaren tweemalen aan dat 
bedoeld in art. 2 ; 

c. door de sub a en b aangeduide personen, 
indien zij tweemalen met voldoenden uitslag 
a an de genoemde exarnens hebben deelgenomen 
zoncler t e zijn in aanmerking gekornen, een 
derclemaal , hetzij aan het examen bedoeld in 
art. 1, hetzij aan dat bedoeld in art. 2 ; 

cl. door ad spirant-commiezen en surnume
rairs tweem alen aan elk der beide deelen 
van bet commies-examen of wel tweemalen 
aan dat examen in eens. 

Een en antler met dien verstande, dat 
v66r het jaar 1904 afgelegde examen voor 
surnumerair niet in aanmerking komeu. 

9 . De comrniezen der posterijen en tele
:g raphie worden afgescheiden · van de com
miezen der pos terijen en de commiezen der 
telegraphie afaonderlijk gerangschikt. 

10. Bij het in werking treden rnn dit 
besluit vervallen de K oninklijke besluiten 
van 10 Augustus 1895, n°. 22; 23 Februari 
1900, n°. 32 ; 18 September 1901, n°. 36; en 
10 Juni 1903, n°. 14. 

Onze voomoemde Minister is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worclen gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

H et L oo, den 16den Juni 1904. 

(get. ) WILHELMINA. 

De ]finis fe,· van Waterstaat, Handel e1i Nijverheid, 
(.qet.) D E MAREZ 0YENS. 

17 Jwii 1904. BESL UIT , bevelende de plaatsing 
in het Staatsblacl van de te Washington 
op 18 ,Tanuari 1904 tusschen N eclerlancl en 
de Vereenigcle Staten van Amerika gesloten 
overeenkomst ter uitbreiding tot de weder
zijdsche kolonien en insulaire bezittingen 
van het mede aldaar op 2 J uni 1887 geslo
ten verdrag tot wederkeerige uitlevering 
rnn 1nisdadigers (Staatsblacl 1889, n°. 74). 
S. 122. 

WIJ vV1LHEL~IlNA, E N Z . 

Gezien de in afdrnk aan dit besluit gehechte, 
te Washington op 18 J anuari 1904 tusschen 
Neclerlancl en de Vereenigde Stciten van Amerika, 
in N ederlandschen en Engel chen tekst , geslo
ten aclclitioneele overeenkomst ter uitbreiding 
tot de wec1 erzijdsche kolonien en insulaire be
zittingen van het mede aldaar op 2 Juni 1887 
gesloten verdrag tot wederkeerige uitlevering 
van misdadigers (Staatsblacl 1889, n°. 74) ; 

Overwegende dat de nitwisseling cler akten 
van bekrachtig ing rnede te Washin_qton op 28 
Mei 1904 heeft plaats gehad ; 

Op de voorclracht van Onzen Minister Yan 
Buitenlandsche Zaken van den 14den Juni 1904, 
n°. 7155, Directie van het Protocol; 

H ebben o-oedgevonclen en verstaan de bekend
making van voormelcle overeenkomst te beve 
Jen door de plaatsing van dit besluit in bet 
Staatsblad. 

Onze Mini sters, H oofd en van Departementen 
van Algerneen Bestuur , worden belast , ieder 
Yoor zooveel hem betreft , m et de uitvoering 
der bepalingen in meergemelde overeenkomst 
vervat. 

H et L oo, den 17clen Juni 1904. · 

( get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Bi.itealwulsche Zaken, 
(get.) R. MELVIL YAN LYN DEN . 

(Uitgeg. 6 .foli 1904.) 
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Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de Vereenigdc Staten van Amerika, nuttig 
geoordeeld hebbende bet op :.l Juni 1887 te 
Washington gesloten verdrag tot uitlevering 
van misdadiger tot de wederzijdsche kolonien 
en insulaire bezittingen uit te breiden door 
middel eener additioueele overeenkomst, heb
ben te <lien einde tot Hunne Gevohnachtigden 
benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin de,· 'ederlanden: 
den beer WILJ,~:M ALEXANDER FREDERIK 
Baron GEVERS, Hoogstderzelver Buitengewoon 
Gezant eu Gevolmachtigd Minister bij de Ver
eenigde Staten, en 

De President der Vereenigde Staten van 
Amerika: den heer JOHN HAY, Staatssecre
taris der Vereeuigde Staten ; 

die, na elkander hunne wederzijdsche vol
machteu te hebben medegedeeld, welke in goe
den en behoorlijkeu vorm zijn bevonden, om
trent de navolgende artikelen zijn overeenge
komen en deze hebben vastgesteld: 

Art. I. De bepalingen van bet verdrag, 
betreffende de uitleveriug van misdadigers den 
2den ,Juni 1887 te Washington gesloten, zulleu 
van toepassing zijn op de kolonien van Neder
land en de insnlaire bezittingen van de Ver
eenigde Staten van Amerika ; doch, daar zij 
gegrond ziju op de wetgeving van het moeder
land , slecbts voor zoover zij vereenigbaar zijn 
met de wetteu of verordeningen in die kolonieu 
en insulaire bezittingen van kracht en met 
inacbtneming van de navolgende bepalingen: 

Art. II. Behalve de in artikel II van dat 
verdrag bedoelde personen, zullen ook uitge
leverd worden zij, die beklaagd zijn van of 
veroordeeld wegens bet strafbaar fe it van om
kooping, voor zoover bet een voor uitlevering 
vatbaar misdrijf is , volgens de wetten of regle
menten van kracbt in de kolonien en insulaire 
bezittingeu van beide contracteerendc partijen, 
of wegens het krachtens wettelijke bepalingen 
of bet volkemecht strafbaar feit van zeeroof. 

.Art. III. De aanvrage tot uitlevering van 
een misdadiger zal kunneu geschieden recht
streeks aan den Gouverneur of eersten ambte
naar van de kolonie of de insulaire bezitting, 
waarheen de misdadiger de wijk heeft gen omen, 
door den Gouvernour of eersten mnbtenaar van 
eene kolonie of insnlaire bezitting der andere 
contracteerende partij, voor zoover die kolonien 
of insulaire bezittingen beide zijn gelegen in 
Azie of beide in Amerika (daaronder begrepen 
de W est-Indiscbe eilanden), b ij welke aanvrage 
gebrnik :;ml kunnen worden gemaakt van de 
tusschenkomst van een consnlair ambtenaar 
in die kolon ie of bezitting, zonde!' datdaardoor 

evenwel wijziging wordt gebracht in diens 
karnkter van handelsagent. De bedoelde Gou
vemeurs of eerste ambtenaren zullen de be
voegdheid hebben, betzij de uitlevering toe te 
taan, betzij de zaak ter beslissing over te 

brengen aan de Regeering van het moederland. 
In alle andere gevallen zal de aanvrage tot 
uitlevering langs di plomatieken weg gesehiedcn. 

Art. I'i~. De aan hef van alinea 1 (in het 
alternaat, alinea 2) van arti kel XII van het 
verdrag van :.l ,Juni 1887, wordt ten aanzien 
van Nederlandscb-Indie gelezen : ,,I edere be
voegde overbeid", eiw. 

Art. V . In de gevallen van rechtstreeksche 
aanvrage om uitlevering, omschreven in artikel 
III Yan het tegenwoordig verdrag, zal de Yer
klaring bedoeld in het eerste (tweede in bet 
alternaat) lid van artikel XII kunnen worclen 
afgegeven door den Gouverneur of eersten 
ambtenaar der N ederlandsche kolonie; de Yer
ldaring, bedoeld in het tweede (eerste in het 
alternaat) lid van laat tgenoemd artikel, door 
den eersten ambtenaar der N oord-.Amerikaan
sche insulaire bezitting. De termijn van voor
loopige aanhoudi.ng, vastgesteld in artikel XII 
, ,an de Oonventie van 2 Juni 1887, za l voor de 
toepassing van dit artikel worden gesteld op 
7.estig dagen . 

VI. De tegenwoordige additioneele ove reen
kom t 7.al in werking treden drie maanclen na 
de uitwisseling van de akten van bek(aehtiging. 
Zij zal van kracht blijven tot zes maanclen na 
verklariug in tegenovergestelclen zin door eene 
cler beide Regeeringen geclaan . Desniettegen
staande zal zij geacht worden te zijn opgezegd 
door het feit der opzegging van cle overeen
komst van 2 ,Juni 1887. 

Zij zal worden bekrachtigd en de akten van 
bekrachtiging ervan zullen zoo spoedig moge
lijk worden uitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gernl
machtigden dit verdrag in du bbel hebben oncler
teekend en van bun zegel voorzien. 

Gedaan te Wash ington , in de N ederlandscbe 
en Engelsche talen, den achttienden Januari 
in het jaar Onzes Heeren negentien honderd 
en vier. 

(get. ) (L.S.) 
JOHN" HAY. ,, 

22 Juni 1904. lh; L IT, · houdende nadere 
aanvulling van bet Koninklijk besluit van 
26 Maart 1895 (Staatsblad 11°. 87), gewijzigd 
en aangevuld bij de Koninklijke besluiten 
Yan 28 lifaart 1899 (Staatsblcul n°. 88) en 
25 J uni 1908 (Staatsb /ad n°. 161) tot aanwij
zing van een ige getuigschriften en diplo-
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ma's als bedoeld in de artikelen 3 en 9 
der wet van 25 December 1878 (Staatsulacl 
n°. 222), hondende regeling der voorwaar
den tot verkrijging der bevoegdheid van 
art , tandmeester , apotheker, vroedvrouw 
en apothekersbediende,laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 27 April 190-i (Staatsblc1cl 
n°. 81). S. 123. 

W1J WILHELMI A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen )Iinister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Mei 1904, n°. 2732, 
afdeel ing Binnenlandsch Bestnur; 

Gelet op de artikelen 2, 3, 6, 8 en 9 der 
wet van 25 December 1878 (Staatsblacl n°. 222), 
houdende regeling der voorwaarden tot ver
krijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, 
apotbeker, vroedvrouw en apothekersbediende, 
aangevuld bij de wetten van 28 Juni 1881 
(Staatsblacl n°. 103) en van 26 October 1889 
(Staatsblacl n°. 137) en gewijzigd bij de wetten 
van 12 December 1892 (Staatsblacl n°. 261), 
:ll Juni 1901 (Staatsblacl n°. 157) en :l7 A.pril 
1904 (Staatsblacl n°. 81) ; 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten 
der Rijksuni-ersiteiten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Jnni 1904, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voo r
noemden Minister van 18 Juni 1904, n°. 5109, 
afdeeling .Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

Art. 1. Aan art. 1 van het Koninklijk be
sluit van 26 Maart 1895 (Staatsblacl n°. 37) 
worden een tweede en een derde lid toege
voegd, luidende : 

Zij , die na afgelegd examen in de genees-, 
heel- en verloskunde het diploma van dokter
djawa en het recht tot uitoefening der ge
neeskunst in haren geheelen omvang in 
Neclerlandsch-Inclie verkregen hebben overeen
komstig de regaling van de opleiding van 
inlandsche geneeskundigen, kunnen op vertoon 
van genoemd diploma toegelaten worcl en tot 
het afleggen van het theoretisch geneesku ndig 
examen bedoeld bij artikel 6 der wet van 
:l5 December 1878 (Staatsb/acl n°. 222), en ge
nieten vrij telling van de overlegging van de 
verklaring en het bewijs, omsehreven in het 
derde I id van artikel 2 d ier wet . 

Zij, die na afgelegd examen in de genees
en heelkunde het dipl oma van dokter-djawa 
en het recht tot uitoefening rl er genees- en 
heelkun t in Nederlanclsch-Indiif verkregen 
hebben, overeenkomstig de regeling van de 
opleiding van inland he geneesknnd igen, 

kunnen op vertoon van genoemd diploma 
toegelaten worden tot het afleggen van het 
theoretisch geneeskundig examen, bedoeld bij 
artikel 6 der wet van 25 December 1878 (Stauts
blad n°. 222), en genieten vrijstelling van de 
overlegging van de verklaring, om chreven in 
het derde lid van artikel 2 dier wet. 

2 . Artikel 2 van het Koninklijk beslnit van 
26 Maart 1 95 (Staatsblacl n°. 37), aangevuld 
bij Ons besluit van 25 J uni 1903 (Staatsblacl 
n°. 161), wordt gelezen als volgt: 

,, Zij, die in Belgie, Duitschlcmcl, Groot
Britunniii en l erlancl, F.-cmkrijk, Ooste,wijk, 
Z witserland, Italie, Surinwne of Ourat ao, na 
afgelegd examen, het recht tot nitoefen ing 
der geneeskunst in haren geheelen omvang 
verkregen hebben, kunnen toegelaten worden 
tot het afleggen van het theoreti eh genees
kundig examen, bedoeld bij artikel 6 der wet 
van 25 December 1878 (Staatsblcul n°. 2"22), en 
genieten vrijstelling van de overlegging van 
de verklaring en het bewijs , om ch reven in 
het derde lid van artikel 2 dier wet, op ver
toon van een der navolgende getuigschriften 
of diploma's: 

a. het diploma van ,,docteur en medecine, 
chirurgie et accouchements", afgegeven over
eenkomstig de voorschriften van de ,,L oi clu 
10 avril 1890 sur la collation des grades aca
demiques et le progra=e des examens uni
versitaires" (Monitewr Beige van 5 Augustus 
1891, n°. 217) ; 

b. het diploma van ,,A.pprobation als Arzt", 
afgegeven overcenkomstig de voorschriften 
van de ,,Bekanntmachung bet,· ffend die 
iin1tliche Priifong fiir das Deutsche Reich" 
van 2 ,Juni 1883; 

c. het getuig chrift of diploma, op grond 
waar,an inschrijving in ,, the medical register", 
bedoeld · bij ,,the medical act, 1858 (21 en 
22 Viet. cap. 90)", heeft plaats gehad , als
mede van het bewijs van die insch rij,ing; 

cl. Het diploma van ,,docteur en medecine", 
afgegeve11 overeenkom stig de voorschriften 
van de ,,L o i s ur l'exerc ice de la n16decine" 
van 30 November 1892 (Journal officiel cle lu Re
publique Fraiitaise van 1 December 1892, 
n°. 326) ; 

e. bet getuigschrift van ,,Doctor der ge
sammten Heilkunde", afgegeven overeenkom
stig de voorschriften van de ,,Verordnung 
des Osterreich ischen Ministers flir Cultus und 
Unterricht" van 15 April 1872 (R eichs Gesetzt
blatt 1872, Stiick XXII n°. 57) of van de 
,,T"eroi·dnung des Leiters des Ministeriums 
fi.ir Cultus und Unterricht ,an 21 December 
1899, Z 34. 951; 
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f het getuigschrift van met goed gevolg 
ufgelegd ,,examen professionnel des medecins", 
afgegeven overeenkomstig de voorschriften 
van het .,Arrete du Consei l F ederal Suisse 
concernant le reglement pour les examens 
federaux de medecine" van 19 Maart 1888; 

g. het diploma van genees- en heelkundige, 
dat overeenkomstig artikel 23 van de Ita
liaansche wet op de openbare gezondheid 
n°. 5849 (serie 3) afgegeven door eene instelling, 
daartoe gerecht igd krachtens artikel 140 van de 
Italiaansche wet van 13 November 1859 op 
het openbaar onderwijs, de bevoegdh eid geeft 
tot de uitoefening van de geneeskunst in haren 
geheelen omvang in Italii!. 

h. het getuigschrift van het met goed ge
volg afgelegd examen bedoeld bij artikel 12, 
c, · van de ,,wet van 24 Jannari 1838 betrek
kelijk de uitoefening der geneeskundige weten
schappen in de kolonie Su,·inarne" (Gouve,·ne-
1nentsblacl van Surinarne 1838, n°. 2) of de 
akten van bevoegdheid als geneeskundige, 
heelkundige en verloskundige, afgegeven over
eenkomstig de voorschriften van de verorde
ning van 8 Mei 1896, regelende de voor
waarden tot het verkrijgen der bevoegdheid 
van genees-, heel- en verloskundige, tandheel
kundige, apotheker, leerling-apotheker en 
vroedvrouw in de kolonie Surina,ne (Gouve,·
ne,nentsblacl van Surina,ne 1896, n°. 24) ; 

i. het getuigschrift van het met goed ge
volg afgelegd examen ,' bedoeld bij artikel 1, 
c, van de ,.Verordening, regelende de uitoefe
ning der genees-, heel- en verloskunst in de 
kolonie Cwragao" van 30 October 1873 (Publi
catieblad van Curagao A 0

• 1874, n°. 5). 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in h et Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten Juni 1904. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister ·i-an Binnenlandsche Zaken, 
(qet.) KUYPER. 

(Uitgeg. 9 Juli 1904.) 

23 J imi 1904. M1ss1vE van den Mini ster 
van W aterstaat, Handel en Nijverheid, 
aan de Commissarissen der K oningin in 
de provincien betreffende maandstaten 
van gedane ontvangsten, bedoeld in art. 21 
der wet van 5 October 1841 (Staatsblad 
n°. 40). 

Bij besluit van den 11'Iinis fe,· van Staat, Mi
nister •van Oorlog van 6 Ju li 1904, IXde Afd., 

n°. 70, zijn ,necle voorschr·iften gegeven van de
zelfde strekking voo'I' de ondel' het Depa,.tement 
van Oo,./og , ,·esso'l'tee,·ende autO'l'iteiten enz. 

Door de Algemeene R ekenkamer is de op
merking gemaakt, dat voor het Rijk gedane 
ontvangsten, die niet zijn begrepen in de 
staten, bedoeld bij de artt. J9 en 20 der wet 
van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40) en die 
dus moeten voorkomen in de staten, bedoeld 
bij art. 21 dier wet, meermalen eerst geru imen 
tijd nadat zij waren gedaan, ter kenn is van 
het college kwamen. 

Bovendien maken die staten, welke maande
lijks door de hoofden det· D epartementen aan 
de Kamer moeten worden gezonden, alleen 
melding van de ove,.gestorte ontvangsten , ter
wijl zij, afgescheiden van de overstoi·ting in de 
schatkist, moeten behelzen alle in genoemcl 
artikel 21 bedoelde gedane ontvangsten. 

Ten einde aan dit ve l'Zoek te kunnen voldoen 
heb ik cle eer U H .E.G te verzoeken cl~ 
burgemeesters iu uw gewest uit te noodigen, 
te beginnen met 1 Juli a .s., dus voor het 
eerst in Augustus, uite,·lijk den lOden van elke 
,naand, aan mijn Departement eene opgm·e 
te ve rstrekken , ingericht volgens bijgaand 
model, van de eventneel door hen in de vooraf
gaande maand voor het Rijk gedane of bij 
h en bekend geworden ontvangsten aangaande 
onderwerpen tot mijn Departement behoorende. 

Ik teeken hierbij aan, dat oncler de bedoelde 
ontvangsten mecle te begrijpen zijn en dus in 
den staat moeten worden opgenomen, batige 
saldo's van rekeningen en verantwoordingen, 
die aan de Algemeene Rekenkamer recht
streeks worden afgelegd en welke in de schat
kist worden overgestort, uitgezonderd de saldo's 
van ter goede rekening verstrekte gelden. 

Bij de eerste opgave, welke dus uiterlijk 
10 Augustus aan mijn D epartement wordt 
ingewacht , zal het mij aangenaam zijn te ve r
nemen of er over het tijdvak, voorafgaancle 
aan . den l sten Juli 1904, door de burge
meesters in Uw gewest ontvangsten zijn gedaan 
of bij hen bekend geworden, aangaande onder
werpen tot mijn Departement behoorende, 
die nog niet in 's Rijks schatkist zijn over
gestort en, zoo ja, welke. 

H oewel, ook voor het geval er over cenige 
maand geen ontvangsten zijn gedaan, daarvan 
dezerzijds mededeeling is te doen aan de Alge
meene Rekenkamer, wordt het door mij , ter 
vereenvoudiging, er voor gehouden dat, wan
neer op den lOden van de maand , volgende 
op clie, waarover de opgave loopt, geen staat 
is ontvangen, in die afgeloopen maancl geene 
ontvangsten zijn geclaan. 
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Vermits de bedoeling van bovenstaancle 
regeling is een zooveel mogelijk juist over• 
zicht te verkrijgen rnn de gedane ontrnngsten, 
ongeacht de o,erstorting in 's Rijks schatkist, 
behoevcn de kolommen 4 , 5 en 6 van den 

staat slechts te worden ingen1ld ,oor zoover 
die overstorting in dezelfde maand, waarin 
de ontrnng t is gedaan, heeft plaats gehad. 

De Min. van 1-Vatei·staat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) m: MAREZ OYENS. 

ST A AT, aanwijzende de ontvan_qsten voo1· het R-ijk gedurende de maand 
. . . . . . . . aangaande onderwerpen, behooi·ende tot het Depal'temmzt van 
fVaterstaat, Handel en Nijverheid. 

I 
. ---\ OVERSTORTING~; X IN 

ONTV AXGSTl':N, . SC'H ATKIST . 

----- Doorw1en ----------

1
8 RIJ.1<8 

ontvan- Ten kantore I 
gen of van den Be- Datum en 

taalmeester nommer der 
Onder\\'erp. overge- of Ontvanger quitantie Heclrag. 

Acmmer

kingen. 

Bedrag. 
stort. R ?etr t · van storting. 

eg1s ra 1e. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Behoort bij brief van den Minister van Waterstaat, Handel en .r ij,,erheid rnn 23 Juni 1904, 
n°. 2 , afdeeling Comptabiliteit. 

:::liij bekend, 
De Secretaris-Genei·aal, (get.) VAN lTTERSUM, l. S.-G. 

24 Jimi 1904. ARREST van den Hoogen Raad 
cler N eclerlanden, houclende beslissing dat 
een~ gemeente evenals een privaat persoon 
door haar orgaan eene on rechtmatige daad 
kan plegen, dat zij, onrechtmatig inbreuk 
makende op eens anders recht van eigen
dom of daaruit voortspruitende rechten , 
hierdoor doet ontstaan een geschil, . waar
over bij uitsluiting de burgerlijke rechter 
bevoegd is te oordeelen, terwij l in bet 
bijzonder de vraag, of hier plaats had uit
voering eeuer verord ning door wegneming 
ingevolge art. 180 der gemeeutewet van 
hetgeen in strijd daarmede wa daa1·ge
steld, clan we! onrechtmatige afbraak door 
het gemeentebestuur van hetgeen de eige
naar aan zijn huis had hersteld, ter beslis
sing staat van den burgerlijken rechter na 
afloop der hier bevolen plaatsopneming. 

De Hooge Raad enz. ; 
Overwegende dat, blijkens het bestreden (door 

bet gerecht;ihof te L eeu warden den 24 Jun i Hl03 
gewev.en) arrest, waarbij de feitelijke o,·erwe-

gingen des eersten rechters zijn overgenomen, 
vaststaat, dat de verweerder in cassatie, bewe
rende, dat - terwijl hij aan een hem in eigen
dom toebehoorend en door hem bewoond huis 
te Steenwijkerwolcl eenige herstellingen, waar
onder metsPlwerken, liet doen - de eischer 
in cassatie, bewerende, dat hier was herbomo 
zonder dat de daarbij naar art. 4 in verband 
met art. 23 der algemeene politie-verordening 
van Steenwijkerwolcl te volgen rooilijn YOOr
af was aangewezen, bet herstelde hceft cloen 
omhalen en afbreke11 , dezen heeft gedagvaarcl 
voor de arrondissements-rechtbank te H eeren
veen, ten einde de gedaagde zou worden ver
oorcleeld tot vergoed ing aan den oorspronke
lijken eischer van alle door hem ten gevolge 
van gemelde onrechtmatige daad geleclen en 
nog te lijden kosten, schaden en interessen; 
clat de gedaagde heeft vooropgesteld eene 
exceptie rnn onbevoegdheid des rechters om 
van deze vordering kennis te nemen en voorts, 
op groncl, dat de strijd tusschen partijen zich 
geheel oplost in de vraag, of de eischer heeft 
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verricht her tcllingen,dan wel heeft herbouwd, 
beweerd heeft , dat de eischer in :r.ijne vordering 
niet ontvankelijk was, bij gebreke Yan aanwij
:r.ing in de dagvaarding der bepaalde hande
lingen, van wege den gedaagde verricht, ten 
einde de rechter daaraan de vereischte qualifi
catie van h erstelling of wel herbouw zou kun
nen geven ; dat de rechtbank bij vonnis van 
7 November 1902 de door gedaagde opgewor
pen exceptie van onbernegdheid heeft verwor
pen, den eischer heeft verklaard ontvankelijk 
in zijne vordcring en heeft gelast eene gerech
telijke plaatsopneming, ten einde den staat en 
de gelegenheid van voormeld huis op te nemen 
en daarvan eene akte van bevinding uit te bren
gen , en dat, op het appel van den gedaagde, 
dit vonnis is bcvestigd bij het bestreden arrest ; 

0. dat hiertegen door den gedaagde als mid
d el van cassatie is aangevoerd : schending of 
verkeerde toepass ing van de artt. 153 en 144 
der Grondwet, art. 2 der wet van 18 April 1827 
(Staatsblad n•. 20) op de R 0 ., de artt. 135, 
179 en 180 der gemeentewet van 29 Juni 1851 
(Staatsblcul n•. 85), in verband met de artt. 1401 
tot en met 1403 B. W., en de artt. 14 en 23 
der algemeene politie-verordening van Steen
wijkerwold , va tges teld door den raad dier ge
meente den 9 F ebruari 1893, doordien het Hof, 
de beslis ing ge,-ende (die in het algemeen in 
h are waarde wordt gelaten), dat ook eene ge
meente zich jegens een privaat persoon kan 
schuldig maken aan een onrechtmatige daad, 
waarvan de beoordeeling staat aan den burger
lijken rechter, ten onrechte ook hier dien bur
gerlijken rechter bevoegd acht, ni ettegenstaande 
vaststaat, dat de pretense daad niet anders was, 
dan de door de gemeente in hare publiekrech 
telijke fun ctie gege,-en uitvolfring aan eene ver
ordening, waarvan de wettigheid :r.elfs niet is 
in twij fe l getrokken, staande de beoordeeling 
van deze daad van zuivere uitvoering niet aan 
d en rechte1·, althans doordien het Hof de actie 
niet heeft verklaard niet-ontvankelijk, op grond 
dat de artt. 1401 tot en met 1403 B. W. op 
eene dergelijke daad niet zijn toepasselijk; 

Ten aan:r.ien Yan dit middel: 
0. dat bij het bes treden arrest te recht is 

beslist, dat, even:r.eer als een privaat persoon, 
ook eene gemeente door haar orgaan kan plegen 
eene onrechtmatige daad en dat de gemeente 
onrechtm atig inbreuli' makende op verweerders 
recht van eigendom of hiernit voortspruitende 
rechten, hierdoor doet ontstaan een geschil , 
waarover bij uitsluiting de burgerlijke rechter 
bevoegd is te oordeelen; 

0. dat hiertegen we! bij pleidooi door den 
eischer bedenkingen idjn gemaakt, doch bij het 

middel, gelijk het door den eischer in cassatie 
is geformuleerd eu op welk middel de Hooge 
Raad alleen heeft recht te doen, dit een en an
tler niet wordt betwist, maar wordt beweerd, dat 
de bevoegdheid des rechters hier ten onrechte 
is aangenomen, nu de gepleegd e daad niets 
anders was clan de door de gemeente in hare 
publiekrechtelijke functie gegeven uitvoering 
aan eene verurdening, waarvan de wettigheid 
zelfs niet in twijfel is getrokken ; 

0 . dat, terwijl de verordening den eigenaar 
ten aanzien van het herstellen van :r.ijn huis 
onbetwist vrijlaat en hem in deze slechts bij 
h~·bonw tot het volgen van een vooraf aan te 
wijzen rooilijn verplicht, de vraag, of bier 
plaats had uitvoering der ve rordening, door 
wegneming, ingevolgc art. 180 der gemeente
wct , van hetgeen in stl'ijd met die verordening 
was daargesteld, clan we! onrechtmatige afbraak 
door hot gemeentebestuur van hetgeen de eige
naar aan zijn huis had hersteld, staan ter be
slissiug des rechters na gedane plaatsopneming: 

0 . echter, dat in den tegenwoordigen stand 
der zaak, waar slechts Yaststaat kl acht des 
ve rweerders over inbreuk door het gemeente
bestuur op zijn eigendomsrecht, de eiscber in 
cassatie ten onrechte beweert , dat de burgerlijke 
rechter :r.ou zijn onbevoegd omtrent die klacht 
te be lissen en even7,eer ten onrechte dit in 
andcren vorm herhaalt door de bewering, dat 
op de plaats gehad hebbende handeling van 
het gemeentebestnur de civiele actie van art. 
1401 B. W. niet kan worden gegrond ; 

0 . dat dus het middel van cassatie is on
aannernelijk; 

Yerwerpt het bernep ; 
Yeroordeelt den eischer in cassati e in de 

kosten rnn cassatie. (W. v. 'T R. 8091.) 

28 Juni 1904. BESLUJT, houdende aanwijzing 
van autoriteiten, die in tijden van oorlog 
of oorlogsgevaar het militair gezag, be
doeld in · de wet van 23 Mei 1899 (Staats
blad n•. 128), znllen uitoefen en. S. 124. 

WIJ "WILHELMINA, E N Z . 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Staat, Minister van Ooi-log, van 15 Juni 1904, 
Kabinet, Litt. Y• 0 ; 

Gezien het rapport van Onzen Minister van 
Marine van 24 J uni 1904, Bureau S{.B, n•. 32 ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 22 Janu
ari 1904 (Staatsblad n•. 10); 

Overwegende, dat het noodig is, ui tvoe ring 
te geven aan b et bepaalde in de ee rste zin
snede van artikel 2 van de Instrnctie, bedoeld 
onde,· 1°. van voormeld K oninklijk besluit ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan, aan te 
wijzen als de autoriteiten , die in tijden van 
ool'log of oorlogsgevaar het militair gezag, 
bedoeld in de wet van 23 Mei 1 99 (Staatsblad 
n°. 128) , zullen uitoefenen respectievelijk in 
de bieronder vermelde gedeelten van hetgrond
gebied des Rijks: 

a. den Commandant der Vesting-Artillerie 
in bet gedeelte van bet grondgebied des Rijks, 
omvattende de provincien Friesland, (J,roningen 
en Drenthe ; 

b. den lnspecteur van bet lilitair Onderwijs 
in bet gedeelte van het grondgebied des Rijks, 
omvattende de provincie Overijssel, de pro· 
vincie Gelclerland ten N oorden van den Neller 
Rijn en de provincie Utrecht oostelijk van de 
oostgrens der Nieuwe Hollandsche Waterlinie; 

c. den Gouverneur der Koninklijke }\[ilitaire 
Academie in bet gedeelte van bet grondgebied 
de Rijks, omvattende de provincie Gelder/and 
ten zuiden van den Necler Rijn alsmede cle 
provincien I.timbwrg en Noonlbrabant, en we! 
ten opzicbte ,•an de provincien Gelcle1·land en 
Noordb1·abant, voor zooveel betreft bet gebied, 
niet behoorende tot cle Nieuwe Hollanclsche 
Waterlinie of tot de Stelling ·van 't Hollanclsch 
Diep en het Volkerak; 

d. den Plaatselijk-Commandant te Breda in 
het gedeelte van bet grondgebied des Rijks, 
omvattende de provincie Z eeland alsmede bet 
e iland Goeree en Overjfokkee, dit Jaat te voor 
zooveel het niet beboort tot bet gebied der 

telling van 't Hollandsch Diep en het Volkerak, 
Onze llfinister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van clit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan On:;-,e l\finisters van 

[arine, van J ustitie, van Binnenlandscbe 
Zaken en van Waterstaat, Handel en ijver
heicl en dat in bet taatsblad :;-,al worden 
geplaat t. 

Het Loo, den 28sten .Juni 1904. 

(get.) WILHEL:MIN A. 

De .Ministe,· van Staat, Minister van Oorlo,q, 
(:;ef.) .J. "\V. BERG.A.NSIUfi . 

(Uitgeg. 27 Jttli 1904.) 

2 Juni 1904. BESLUIT, houdende vrij te11ing 
van briefport. 

Bij dit besluit, genummerd 29, is vrijstelling 
verleend van port voor de verzencling, kracb· 
tens art 48 sub 3 der Woningwet, door burge
meester en wetbouders van de aanschrijvingen 
en kennisgevingen bedoelcl in de artt. 14-16 
en 18 van genoemde wet. 

29 Jiini Hl04. BESLUI'r, houclende aanwijzing 
van eene heerbaan en vestiging van een 
gren kantoor te meennaas (gemeente Oiul
Vroenhoi-en). S. 125. 

WIJ WILHELJ'\IINA, }:Nz. 

Op cle voordracht van Onzen llfinister van 
Financien van 24 Juni 1904, n°. 7, Invoer· 
rechten en Accijn:;1en en Personeel; 

Gezien de artikelen 37, 38, 44, 63, 64, 66 
en 75 der Algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38), artikel 97 der wet 
van 20 ,Tuni 1862 (Staatsblad n°. 62), artikel 35 
der wet van 20 Juli 1870 ( tacttsblad n°. 127), 
artikel 51 der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblacl 
n°. 92) en artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1872 ( taatsblacl n°. 19), gewij
zigd bij dat van 12 Maart 1876 (Staatsblacl 
n°. 53) ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 
12 Juni 1839 (Staatsbla.cl n°. 23), 20 April 1863 
(StaatYblacl n°. 23), 15 September 1870 (Staats
b/ad n°. 161) en 19 December 1 71 (Staatsblad 
n°. 130) ; 

Mede gelet op artikel 24 van On besluit 
van 30 Maart 1904, n°. 19; 

Hebben besloten en be luiten : 
.A.rt. 1. De kunstweg loopende van de Bel· 

gische grens te meennaas, gemeente Oud
Vroenhoven, langs grenspaal 106 en uitkomende 
op den langs de Zuid• Willemsvaart Joopenden 
grooten weg naar Maastricht, alsmede laatst• 
genoemde groote weg van a£ bet ontmoetings• 
punt met eerstg melden kunstweg, wordt aan
gewezen als beerbaan voor den in- , uit- en 
doorvoer van goederen. 

2. Te S,neennaas (gemecnte Oucl-Vroenhoven) 
wordt ge,·e tigd een kantoor, dat wordt open· 
gesteld: 

a. als expeditiekantoor voor den in· , uit- en 
doorvoer van alle goederen (met inbegrip van 
gedistilleerd, bier en wijn) ook met afscbrijving 
of teruggaaf van den accijn , hetzij die goe
deren worden aangebracht langs de in artikel 1 
becloelde h ee rbaan , hetr.ij langs de z,.id· 
lVillemsvaart; 

b. als geriefkantoor voor den invoer langs 
de in artikel 1 bedoelde heerbaan en langs 
de Zuicl- Willem.waart van goederen bestemd 
voor de clagel ijksche bchoefte der grnns
bewoners; 

c. als inklaringskantoor op clen yoet van 
bet voormelde gewijzigdc besluit rnn den 
26 Maart 1872. 

3 . ·H et in artikel 2 bedoeldc kantoor wordt 
aangewezen als gren kantoor dcr invoerrechten, 
bestemd om overeenkomstig art. 24 van Ons 
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voormeld besluit van 30 Maart 1904, 11°. 19, 
tijdelijk te worden waargenomen door ambte
naren, die niet tot Ontvanger benoembaar zijn. 

4 . Dit beslnit treedt in werking op den 
vijftienden dag na dien der plaatsing in het 
Staatsblacl. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit , dat in het 
Staa.tsblad en in de S taatscourant zal word en 
geplaatst. 

Het Loo, den 29sten Juni 1904. 

(get.) WILHELMINA. 

De JJfinister van JJ'inancien, 
(get. ) H A R TE YAN T ECK L E N B U R G. 

(Ui tgeg. 6 J « li 1904.; 

4 JHli Hl04. B}~S Lufr , tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 29 Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 228), houdende 
nadere bepaling van het maximum van 
bet getal nota rissen in ieder arrondi sse
ment. S. 126. 

W IJ WILHEL~ITNA , :irnz. 

Gelet op artikel 3, tweede lid , der wet op 
het notarisambt van 9 J nli 1842 (Staatsblacl 
n°. 20) en op het Koninklijk bes-luit van 29 Sep
tember 1892 (Staat.Yblad n°. 228), gewij7,igd bij 
dat van 7 Mei 1901 (Staatsblad n°. 106) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie va_n den 2den Juni 1904, A lgemeen 
Recretariaat , n° . 141 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Jnni 1904, n··. 15) ; 

Gezien het nadc t· rapport van Onzen ge
noemden :Minister van den 28sten Juni 1904, 
Algemeen Secretariaat, n°. 125; 

H ebben goedgevonden en 'verstaan : 
met wijziging in zooverre van het Konink

lijk besluit van 29 September 1892 (Staatsblad 
n°. 228) bet maximum van het getal nota
r issen die kunnen worden aangesteld voor 
de arrondissementen Maastricht, Arnhem , Zitt-
11hen, Middelbiwg, Haa,·le,n en Utrecht, nader 
te bepalen, respectievelijk op 31, 59, 38, 36, 
46 en 54. 

Onze Minister van J ustitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit , dat in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscouran t 
7,a] worden geplaatst en in werking zal treden 
pp den tweeden dag na die plaatsing. 

Ralien-Steinfeld, den 4den Juli 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Ministe,- ·van JHstitie , (get. ) J. A. LOEFF. 

( Uitgeg. 15 Jidi l\J04.) 

4 J«li 1904. BESLUI'l', betreffende be7,oldiging 
van een gemeente-veldwachter. 

WIJ WILHELMINA. E N Z. 

Bescbikkende op h et beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Appeltern tegen het 
beslnit van Gedepnteerde Staten van Gelder
land d.d. 1 Maart 1904, n°. 99, waarbij goed
keuring is onthonden aan de begrooting der 
inkomsten en uitgaven van de algemeene 
huisbouding dier gemeente voor het dienst-
jaar 1904; ' 

Den Raad van State enz. ; 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 

Gelderland - gehoord de mededeeling van 
hunnen voorzitter, · dat bij bezwaar maakt 
den in het dorp Altforst te benoemen veld
wachter de volgens art. 4 zijner instrnctie 
gevorde t·de ve rgunning te verleenen tot het 
waarnemen · der nevenbedieningen door den 
vorigen veldwachter bekleed, en waarvan de 
inkomsten moesten strekken om de belooning 
van dien politiebeambte op eenigszins vol
doend beclrag te brengen - het in hoofde 
dezes vermeld besluit hebben ge omen, daarbij 
overwegende, dat als jaarwedde van bedoelden 
veld wachter op de algemeene gemeente-be
grooting slechts een bedrag van f 230 is 
uitgetrokken , welk bedrag niet geacht kan 
worden eenc voldoende belooning te zijn 
voor de te praesteeren d iensten, en dat de 
raad weigert gemelde jaarwedde te ve rhoogen : 

dat de raad der gemeente Appeltern van 
dit beslnit van Gedepnteerde Staten bij Ons 
in beroep is gekomen ; 

0 ., clat het op de begrooting der inkomsten 
en uitgaven van de algemeene huishouding 
der gemeente Appeltern voor het dienstjaar 
1904 uitgetrokken bedrag van f 230 als jaar
wedde van den te benoemen veldwachter in het 
dorp Altforst onvoldoende moet worden geacht ; 

dat deze regeling van den financieelen 
toestand van den veldwachter niet in over
eenstemming is met den aard en het gewicht 
der betrekking, welke deze gemeenteambtenaar 
heeft te vervullen, vermits deze er toe 7,011 
worden gebracbt in dienst van anderen te 
arbeiden , waardoor de voor dien ambtenaar 
vcreiscbte onpartijdigheid en onafhankelijk
heid gevaar zoude'n loopen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
mitsdien terecht hunne goedkeuring aan 
voorzegde begrooting hebben onthouden; 

Ge7,ien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan ; 

bet bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland te handhaven. 

(Gem .stem.) 
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8 Jitli 1904. BESLUIT, houdende goedkeu
ring van een nieuw reglement voor den 
dien t der Rijkstelegraaf. S. 1:.!7. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 27 Mei 
1904, n°. 1807, Posterijen en Telegrafie; 

Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1903 
(Staatsblall 1904, n°. 7) ; 

Gelet op het K oninklijk be luit van 24 Mei 
1897 (Staatsblad n°. 157), waarbij een reglement 
voor den dienst der Rijkstelegraaf wordt vast
gesteld ; 

In aanmerking nemende de wenscb elijkbeid, 
clat de bepalingen nopens bet telegrafiscb 
verkeer binnen Nl¾lerland zooveel mogelijk 
overeenstemmen met die, welke te rekenen 
van 1 Juli 1904 voor bet internationaal ver
keer gelclen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 21sten J uni 1904, n°. 17); 

Gelet op bet nacler rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juli 1904, n°. 2214, 
Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. Het reglement voor den dienst der Rijks

telegraaf goed te keuren, zooals bet aan bet 
tegenwoordig besluit is gebecht; 

2°. In te trekken het Koninklijk besluit van 
:.!4 Mei 1897 (Staatsblad n°. 157), alsmede die 
van 20 Mei 1898 (Staatsblad n°. 118), van 
27 l\faart 1901 (Staatsblad n°. 74) en van 24 J uni 
1901 (Staatsblad n°. 168) ; 

3°. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeclen dag na dien cler dagteekening van 
bet Staatsblad en de Staatscourant, waarin het 
i geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van clit besluit, dat gelijktijdig in 
bet Staatsblall en in de Staatscourant zal wor
clen geplaatst en waarvan afschrift zal worclen 
gezonden aan den Raad van State. 

Raben-Steinfeld, den 8sten Juli 1904. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijve,-heid, 
(get.) DE MAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 30 Juli 1904.) 

REGLEMENT voor den dienst dei· Rijks
telegraaf. 

Kantoren en lijnen. 

Art. 1. De Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverbeid bepaalt in welke plaatsen Rijks
telegraaf- of Rijkstelefoonkantoren gevestigcl 
worden. De gemelde Minister is mede bevoegd 

tot opbeffing van kantoren , zoo daartoe aan
leiding bestaat. 

Geheimhouding. 

2. Den beambten, met den telegraaf- of den 
telefoondienst bela t , is elke mededeeling orn
trent telegrammen, anders dan aan hen, die 
tot kennisneming bevoegcl zijn, overeenkornstig 
bun ambtseed verboclen, op de in het Wetboek 
van Strafrecht bepaalde straffen. Ook mogen 
zij middellijk noch onmicldellijk, anders dan 
ambtshalve , nieuwstijdingen aan clagbladen 
bezorgen of met de reclactie cl ier bladen, tenzij 
met uitdrukkelijke vergunning van clen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 
in eenige betrekking staan. 

Toegang tot de sein• en telefoonka,ners. 

3 . De toegang tot de sein - en telefoonkamers 
is alleen geoorloofcl a.an het clienstdoencle per
soneel en voorts aan hen, die claartoe door 
den Directeur-Generaal cler Posterijen en Tele
grafie zijn gemachtigcl. 

Openstelling van de kantoren. 

4. De kantoren worden naar den tijd ge
clurende welken zij voor de aannemiug en 
overbrenging der telegrammen open zijn, ver
deeld in drie klassen, namelijk: 

a. kantoren met clag- en nachtdienst; 
b. kantoren met cloorloopenden dagclieust; 
c. kantoren met beperkten dagdienst. 
De kautoren met dag- en nacbtdienst zijn 

onafgebroken voor den dienst open. 
De kantoren met doorloopenden clagdienst 

van 7 I , u ur des morgens tot 8 1 / , des avonds. 
De Directeur-Generaal cler Posterijen en 

Telegrafie is ecbter bevoegcl, den diensttijd 
van Rijkstelegr,aafkantoren met doorloopenden 
clagclienst in bijzonclere gevalleu te beperken 
of uit te breiden. Tot zoodanige beperking 
of uitbreiding gaat hij teeds over, wanneer 
dit wordt verlangcl door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, aan wien 
bij van elke beperking of uitbreicling onver
wijld kennis geeft. Hij regelt tevens clen 
cliensttijd van die kantoren op Zou- en feest
dagen, alsmede den diensttijd cler kantoren 
met beperkten clagclienst, zoowel op wel'kdagen, 
als op Zou- en feestdagen. 

De uren van openstelling der kantoren wor
den in de Staatscourant medegedeelcl. Eene 
aanwijzing daaromtrent worclt voortclurend op 
eene aan de buitenzijde van bet kantoor· zicht
bare plaats voorgehangen of op anclere wijze 
bekend gemaakt. 

De middelbare tijcl van Greenwich gelclt 
voor al de eclerlanclsche kantoren. 
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Ve,·zending uit p laatsen icaar geen kantoo,· 
bestaat. 

5 . U it plaatsen, waar geen kantoor is ge
vestigd, kan de inzending v; n telegrammen 
aan bet naaste telegraaf- of telefoonkantoor 
door tusschenkomst der postkantoren ge
schieden. 

D e tusschenkom st d e r postkantoren bestaat 
in de aanneming van de telegrammen in den 
vorm van gesloten brieven , welke ambtshalve 
aan het betrokken kantoor, met de eerstver
trekkende post worden gcwnden , en in de 
invordering en overmaking van de verschul 
digde gelden . 

Sclwijfgereedschap ten clienste van het publiek. 

6. De telegrammen lnmnen aan de telegraaf
kantoren worden geschreven. Het noodige 
schrijfgereedschap is daar ten dienste van het 
publiek beschikbaar. 

H oe de telegra1n1nen zijn te onclerscheiclen. 

7. De telegrammen worden ondecseheiden 
in regeerings- , dienst- en bijzondere tele
g rammen. 

Onder regeeringstelegrammen worden ver
staan: 

a. telegrammen van de K oningin en van de 
leden van het Koninklijk Ruis; 

b. telegrammen van de Ministers, h oofd en 
van Departementen van algem een bestuur , 
en van de Commissarissen der K oningin in 
de provincien ; 

c. telegrammen van den Directeur van het 
Kabinet de1· Koningin; 

d. tclegrammen van de opperbevelhebbers 
der land- en zeemacht , van de bevelhebbers 
in de militaire afdeelingen , linien en stel
lingen en van de commandanten der mari 
tieme di rectien , alsmede telegrarumen van de 
bevelvoernnde officieren van H. M. schepen 
aan den Minister van Marine en aan de com
mandanten der ·maritieme directien ; 

e. telegramrnen van de Nederlandsche en 
v reemde diplomatieke en consulaire agenten, 
met dien verstande, dat, wanneer consulaire 
agenten handel drijven, hunne telegrammen 
niet als regeeringstelegram worden beschouwd, 
tenzij die aan een officieel persoon gericht 
idjn en over dienstzaken handelen. Intusschen 
worden de telegrammen, welke aau de laatst
genoemde voonvaarden niet voldoen, wel door 
de lrnntoren aangenomen en al s regeerings
telegrammen overgeseind , maar onmiddellijk 
ter kennis gehracht van den Directeur-Generaal 
cler Posterijcn en Telegraphie; 

f telegrammen van de voorzitters der hoofd
stembureaux, betreffende den uitslag der ver
kiezingen , aan den Minis ter van Binnen
landsche Zaken of aan cle Commissari ssen 
der Koningin in de provincien ; 

g. telegrammen van burgemeesters betref
fend e verstoring der openbare orde, aan de 
Regeering , aan de Commissarissen cler Ko
ningin in de proYincien, aan de officieren 
van Justitie of aan commandanten van de 
gewapende macht, alsmede telegrammen van 
provinciale adjudanten en van plaatselijke 
en garnizoens-commandanten, betrekking heb
bende op het verleenen van militairen bijstand; 

h. telegrammen over dienstzaken van den 
commancleerenden officier van het koloniaal 
werfdep6t te Harderwijk ; 

i . telegrammen over clienstzaken, wanneer 
de behancleling als regee,·ingstelegra,n bij de aan• 
bieding afzonde1·lijk word/ 1;erzocht, van de pro
curem·s-generaal der g(lrechtshoven, van den 
advocaat-flscaal van de zee- en landrnacht, 
van de officieren van J ustitie, van de burge
meesters in hunne hoedanigheid van hulp
officier van J ustitie, van de auditeurs-militair, 
van de rechters-commissaris, van de kanton
rechters, van de officieren en onderofficieren 
der marechaussee en van de commissarissen 
van pol i ti e ; 

j. telegrammen van den agent van het 
~Iinisterie van Financien te A1nsterda,n aan 
den Minister, alsmede van de directie der 
N ederlandsche Bank gewisselcl met de bijbank 
te Rotte.-rla,n en de agentschappen ; 

k. telegrammen nopens den toestand der 
rivieren van of aan waterstaatsam btenaren, 
in tijden _dat de buitengewone riviercorres 
pondentie is ingesteld , alsmede telegrammen 
van den daarbij betrokken hoofdingenieur 
van den waterstaat omtrent den dienst van 
het kanaal van Neuzen ; 

l. telegrammen van de opzichters der kust
verlichtingen, betreffende zeerampen, de be
weging van oorlogsschepen, bet toezicht op 
de visschersv loot of and ere dringende marine
aangelegenheden, aan den Minister van Marine, 
de commandanten der marine, de inspecteurs 
van bet loodswezen of de cornmissarissen 
der loodsen ; 

,n. telegrammen van den chef van het 
loodswezcn te Vlissingen aan zijn ambtgenoot 
te Antwerpen; 

n . telegrammen gewisseld tusschen den raad 
van toezicht op de spoorwegdiensten _en de 
ambtenaren, onder de bevelen van den raacl 
geplaatst , 11srnede de telegrammen gewissclcl 
tusschen den raad en de daaronder behoorende 
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ambtenaren eenerzijds en de bestuurders ,an 
spoorwegdiensten andernijds ; 

o. telegrammen , betreffende bet buitengewoon 
militair ver,oer over de spoorwegen, van de 
leden en den secretaris der permanente mili
taire spoorwegcommissie en van de bestuur
ders van spoorwegdiensten , mits voorzien 
van de aanwijzing ,,Regeeringstelegra,n", al s
mede telegrammen van de leden der uit
voerings- en etappecomrniss ien en van de 
door de permanente militaire spoorwegcom
m1 ssie aan te wijzen spoorwegambtenaren, 
zonder dat dit nit eenc aanwijzing op het 
telegram behoeft te blijken ; alles in tijden 
,an oorlog, oorlogsgevaar of oproer ; 

p. militaire diensttelegrammen, bedoeld in 
artt. 9 en 10 van h et reglement voor ge
meenschappelijken rnilitairen en burgerlijken 
telegraafdienst , in tijden van oorlog of van 
voorbereiding tot oorlog ; 

q. telegrammen , aan welke door den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
tijdelijk de rang van regeeringstelegrammen 
worclt toegekend ; 

•·. antwoorden op regeeringstelegrnmmen, 
met dien verstande, dat hij , die een telegram 
als antwoord op een regeeringstelegram wenscht 
te z ien beschouwd, bij de aanbieding daar
, an , desverlangd , het ontvangen regeerings
telegram vertoone. 

Als diensttelegrammen worden beschouwd 
telegrammen, welke den dienst van de tele
graaf of van de telefoon , of den vereenigden 
post - en telegraafdienst betreffen. 

Bijv.ondere telegrammen zijn die , welke niet 
tot de regeerings- of diensttelegrammen be-
h ooren. · 

K enteekenen van Regeei·ingstelegraininen . 

8 . Regeeringstelegrammen moeten, ten blijke 
der be,·oegdheid van den afzende,· en van 
:djn verlangen om het bericht als regeerings
telegram te doen behandelen, in den regel 
en behoudens het geval dat omtrent een en 
ander geen twijfel bestaat, van een zegel of 
stempel zijn voorzien. 

Gebruik van talen. '1.'elegra1111nen zonder inhoud. 

9. De telegramrnen worden , in het binnen
landscb verkeer , aangenornen in elke taal , 
waarvan de letters door de voorgeschreven 
seinteekens kunnen worden overgebracht. 

In het verkeer met het buitenland mogen 
de telegrammen worden gesteld in de talen, 
voor dat verkeer aangewezen. N ochtans ge
bruike men bij voorkeur het Fransch, Duitsch 
of Engelsch. 

Telegrammen zonder inhoud worden aan
genomen. 

Een inhoud, uitsluitencl bestaancle uit een 
of meer zin teekens, is echter niet toegelaten . ... 

Gehei1n schrift. 

10. Het gebruik van geheim schrift wordt 
toegelaten in het binnenlandsch verkeer, als
mede in het buitenlandsch verkeer , voor 
zoover dit niet is verboden door h et land 
van bestemming. 

De inhond van bijzonclere telegrammen 
kan gedeeltelijk uit vet"staanbal'e taal en ge
deeltelijk uit gebeim schrift bestaan. 

H et geheim schrift wordt onclerscheiden 
in overeengekomen taal en cijferschrift . . 

1. D e overeengekomen taal bestaat uit woor
den, welke iu eene andere dan hunne gewone 
beteekenis worden gebruikt. Die woorden , 
hetzij bestaande of knn stmatig gevormde , 
moeten zijn samcngesteld u it lettergrepen , 
welke in de Duitsche, Engelsche, Franscbe, 
Italiaansche, Latijnsche, N ederlandsche, Portu
geesche of Spaansch e taal verstaanbaar uit
gesproken kunnen worden en mogen niet 
meer clan tien letters bevatten. 

Samenstellingen, welke niet aan deze voor
waarden beantwoorden , worden beschouwcl 
als tot letter schrijl 1net geheiine beteekenis te 
behooren. Nochtan s is de met bet taalgebruik 
strijdigc samenvoeging Yan woorden niet toe
gelaten. 

2. T ot bet cijferschr ift worden geacht te 
behooren: 

a. op zich zelf staande en groepen of reeks•m 
van A.rabische cjjf ers met eene geheime be
teekenis, alsmede op zich zelf staande en 
groepen of reeksen van lette1·s met eene ge
heirne beteekenis ; 

b. woorden, namen, uitdrukkingen of samen
voegingen , an letters, welke niet beantwoorden 
aan de eischen voor de verstaanbare of voor 
de overeengekomen taal gesteld. H et gemengd 
gebruik van cijfers en letters, m et geheime 
beteekenis, is verboden. 

De letters tot aanduiding van handelsmerken , 
de in de gcwone of handels-correspondentie 
gebruikelijke verkortingen, als : fob , cif, caf , 
svp .en dergelijke, alsook de seinteekens van 
het algemeen seinboek in kustsein-telegrammen 
(art. 28), worden niet als letterschrift met ge
heime beteekenis beschouwd . 

Duidelijk schrift. Waarmerkingen. 

11 . Elk te verzenden telegram moet cluide. 
lijk gesch re\' en zijn in letters of cijfers, welke 
door de voorgeschreven seinteekens lrnnnen 
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wordcn overgebracht. Uitschrappingen, ver
wij,dngen, doorbalingen, bijvoegingen of over
schrijvingen worclen alleen toegelaten, indien 
zij behoorlijk zijn gewaarrnerkt. 

Volgorde. Verkorte aanwijzingen. 

12. Bij de samenstell ing van een telegram 
moet de onderstaande volgorde worden in acht 
genomeif: 

1. de bijzondere aanwijzingen; 
2. het adres ; 
3. de inhoud; 
4. de onderteekening. 
Vour de onder 1 bedoelcle en hieroncler op

gegeven bijzondere aanwijzingen kunnen de 
claamevenvermelcle verkortingen worclen ge
bru ikt: 
Dringend . 
Antwoord betaald x (woorden) 
Dringend antwoo,·d betaalcl x (woor-

clen) 
Cullationnee,·ing. 
K en nisgeving van ontvang. 
Dringende kennisge,· ing rnn 

Yang . . 
ont-

Kennisgev ing van ontv·ang post. 
"aseinen . 

Open bestelling . 
Eigenhandig . 
Dagbestelling. 
P ost aangeteekencl . 
.Bode betaald . 

D. 
RPx. 

RPDx. 
TC. 
PC. 

POD. 
POP. 
]<'S. 
RO. 
~IP. 
.T. 
PR 
XP. 

.Boele betaalcl gl.x. . XPgl. x. 
Boele betaalcl telcgraaf XPT. 
Boele betaald post XPP. 
Telegraaf restant . 'l'R. 
Poste restante GP. 
Poste restante aangeteekend GPR 
x aclressen . T.;\[x. 
Bestelclgeld betaalcl DP. 
Telefoonbestelling . T.B. 

Sch rijft men aan bet hoofd van buiten
lanclsche telegrammen de aanwijzingen Yoluit, 
clan moeten zij in het Franscb gestelcl zijn . 

Adres.Yen. 

13 . De adressen moeten volleclig en cluidelijk 
zijn met vermelc1 ing, zoo mogelijk, van straat, 
buurt en buisnummer of we] van bet bcroep 
van den geadres eerde of andere dergelijke 
aanwijzing, in clier voege, dat de bestelling 
zonder zoeken of naYragen kan plaats hebben. 

E lk adres moet ten m inste uit twee woorden 
bestaan , waarvan het eerste den naam van 
den geadresseerde en het tweede den naam 
Yan het telegraafkantoor van bestemming 
aanduid t. 

1904. 

Indien de opening n1n ecn kantoor nog ni et 
is rnedegedeeld, alsmede indien, door gel ijk
namigheid, omtrent de juiste be temming 
twijfel kan bestaan, is de afzender verp licht 
den naam van het land van bestemming, of 
van bet betrokken onderdeel daarvan, aan het 
adres toe te voegen. 

D e aanncming van telegrarnmen, waa,-van het 
adrcs niet aan de in de twee ,·orige zinsneclen 
gestelde eiscben be::mtwoordt, wordtgeweigerd. 

Indien het telegram gericht is aan iemand 
die Ycrblijf houdt bij een derde, clan behoort 
de naam van laatstgenoemde te worden vooraf
gegaan door de verrnelding van ,,bij'', ,,chez", 
,,per acfres", ,,aux soins de", of ecne and ere 
dergelijke aanwijzing. 

De ac\ressen kunnen in een tusschen de be
I anghebbenden oYereengekomen of in een Yer
korten YOrm (telegram-aclre-9) word en geschreven. 
Voor het gebruik van elk telegram-ad ,·e is 
een recht van twiotig gulden 's jaars ver
scbuldigd, bij vooruitbetal ing te voldoen door 
den geadresseerde, die zich onder dat aclres 
telegrammen doet seinen. 

H et adres de r telegrammen, naar andere 
clan Nederlandsche kantoren, moet worden 
gestelcl in het Frnnscb of in de taal Yan het 
land van bestemming. 

H et laatste woord van het aclre moet in 
het algcmeen de naam van het kantoor van 
bestemrning zijn. Die naam kan gevolgd wor
den door d ien van het land van bestemrn ing 
of van een ig onderdeel daan·an of van beiclen . 
In het laatste geval moet de naam rnn h et 
onderdeel onmiddellijk op dien van het kantoor 
van bestemming volgen. 

Telegrammen aan reizenden gericht, zijn 
alleen toegelaten, als de afgifte zonder bezwnar 
voor den dienst kan geschieden. 

.Behoudens b et bepaalde in de viercle zin
snede van dit artikel, worden telegrammen 
waarvan de adressen in een ig opzicht onvol
led ig :djn, slechts aangenomen op ,·erant
woordelijkheid van den afzender. D e gevolgen 
v:rn een onvoldoend adres komen steeds voor 
zijne rekening. 

Latere aanvnlling of verbeteriog van een 
onvolledig of gebrekkig adres, of van eene 
onvoldoende aanwijz ing voor bezorging buiten 
den bestellingskring, geschiedt bij een betaald 
diensttelegram aan bet kantoor rnn bestem
ming, op kosten van den afzender (z ie a rt. 36). 

Onderteekening. 

14. Onderteekening van een telegram in 
een verkorten vorm of met een telegram-adre 
is geoorloofd. Zij kan ook geheel wegblijven. 

19 



290 8 J U L I 19 0 4-. 

Van den afzender lrnn echter wo,·den ver
langd , clat hij zijne identiteit bewijze, en de 
beambte kan vorderen, dat de naam van den 
afzencler op het telegram worde geste!d,' en 
dat de woonplaats of het adr~s van den af
zender worde opgegeven. 

De afaender is bevoegd de ve rklaring cler 
echtheid van zijue handteekening in het tele
g ram op te nemen . Hij kan die verklaring 
doen overbrengen na de ondertcekening, hetzij 
woordelijk, hetzij in dezen vorm: ,.Oncle,·
teekening bekrachtigcl door . . . " 

D e beambte overtnigt zich van de deugde
lijkheid der bekrachtigiug. Tenzij de oncler
teekening aan het kantoor bekend is, worclt 
die niet als dengdelijk erkend, clan voorzien 
van het zegel of den stempel der autoriteit , 
die de bekrachtiging heeft onderteekencl . 

'1.'ariej: 

t 5 . De seinkosten voor telegrammen tus
schen twee N ederlanclsche kantoren in ver
schillende plaatsen bedragen : 25 cent voor de 
eerste 10 woorden of minder; 5 cent vo~r elke 
volgende 5 woorden of minder, van 11 tot en met 
50 woorden ; en 5 cent voor elke volgende 10 
woorden of minder, voor de woorden boven 50. 

De sein kosten voor telegrammen tusschen 
een Rijkskantoor en de binnen den bes tellings
kring (a rt. 39) van dat kantoor gelegen bij 
kantoren, alsmede die voor telegrammeu , welke 
door het kantoor van aanbieding moeten wor
den besteld (locaaltel.egra,n,nen), bedragen 15ceut 
voor de eerste 10 woorden of minder, doch 
worden voor de woorden boven 10 berekend 
als in het eerste lid van dit artikel voor de 
gewone telegrammen is bepaald. 

Laatstgenoemd tarjef gelclt mede voor tele
grammen tusschen kantoren in plaatsen, welke 
aan elkander grenzen, zoo de locale gesteld
heid daarvoor naar het oordeel van den Mi
nistee van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
reden geeft. 

H et tarief voot· telegrammen naar plaatsen 
buiten Nederland wordt door den voornoemden 
Minister volgens de gesloten of nader te sluit~ 
overeenkomsten vastgesteld. 

Op elk ,kantoor zijn tarieven tP. 1· inzage voor 
het publiek voorbanden. 

Woorclente/ling . 

A. A I g e m e e n e r e g e I e n. 

16. 1. Behoudens de in artikel 33 van _dit reg
lement genoemde aanwijzing van den verzen
dingsweg worclen alle woorden, bestemd om 
te worden overgeseind, in de woordentelling 

begrepen, D e strepen, alleen dienende om de 
verschillende woorden of groepen van een 
telegram van elkancler te scheiden, worden 
noch medegeteld, noch medegeseind. 

Deze hepaling geldt tevens voor de zin
teekens , apostrophen en koppelteekens. Op 
uitdrukkelijk verlangen van den afzender, 
wonlen deze teekens nochtans in bet binnen
lanclseb en in het buitenlanclsch -Eitropeesch 
verkeer kosteloos overgeseincl . 

Zinteekens welke niet in hunne eigenlijke 
beteekenis warden gebruikt, docb groepsgewijze 
in een telegram voorkomen, worden als cijfer
g roepen geschat volgeus punt \:J van dit a rtikel. 

De teekens , welke cle telegraaf niet kan 
overbrengen en welke de afzender mitsdien 
door woorden moet omschrij ven, worden voor 
zooveel woorden, als er 'gebrnikt zijn , berekend. 

2. Met het taalgebruik strijdige sarnen
voeging of verandering van woorden is niet 
geoorloofd. Intusschen kunnen de namen 
van steclen en landen, de familienamen aan 
een Y-elfclen persoon toebehoorende, de namen 
van gemeenten, plaatsen, pleinen, boulevards, 
straten en andere ben,amingen tot aanduiding 
van openbare wegen, ·de namen van sch epen , 
de gebeele getallen, de breuken, de in letters 
geschreven tiendeelige of gewone breuken , 
alsmecle de Engelsche en Fransche samen
gestelde woorden, welke naar het taalgebruik 
door een koppelteeken of streep zouden zi.in 
te scbeiden , elk als een woorcl aaneenge
sch reven worclen. 

3. Ind ien een telegram samenvoeging of 
veranderingen va~ woorden in de taal van 
bet land van bestemming bevat, welke tegen 
het gebruik van die taal strijden en niet vallen 
onder toepassing van punt 2 van dit artikel, 
wordt het telegram niet afgeleverd, tenzij cle 
geadresseerde bet door den afzender te weinig 
betaalde voldoet. Weigert de geadresseerde 
deze betaling, clan wordt daarvan ambtshalve 
kennis gegeven aan den afzender, die het ver
schuldigde alsdan kan bijbetalen, ten einde 
de latere afl evering te verzekeren. 

B. T e l I e n v a n w o o r cl e n. 

4. Als een woord worden geteld : 
a. in het aclres: 
I. de naam van bet kantoor van bestemming, 

mits geschreven, zooals die voorkomt in de 
ee.-s fe kolo,n van de officieele naamlijst der 
kantoren van bet Internationaal Bureel te Bern, 
zelfs indien bij gevolgd worclt door dien van 
het land van bestemming of eenig ondercleel 
daarvan, zoo cleze eveneens in die kol om zijn 
opgenomen; 
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II. respectievelijk de ui1men van bet land 
van bestem.ming of van een ig onderdeel daar
van, indien die gescbreven zijn , zooals zij voor
komen in de tweede kolom van de gemelde 
naaml ijst, of overeenstemmen met de in de 
inleiding van die lijst gevolgde scbrijfwijze; 

b. in telegrajische postwisse/s: 
de namen van cl e postkantoren van afzen

d in g en van uitbetaling , alsmcde dio van de 
woonplaatsen der geadresseerden. 

Indi en cle verschillende deelen, waarnit cle 
sub a en b aangegeven benamingen kunnen 
zijn samengesteld , niet als een woord ge 
schreven zijn , worden zij door den aanne
menden beambte aaneengevoegd ; 

c. op zich zelf staande letters of cijfers , 
onderstrepingen , aanhalingsteekens (, , ") en 
haakjes ( ) ; 

d. de in artikel l'.<l genoemde verkorte aan
wijzingen. 

5. In telegrammen waarvan de inhoud geheel 
u it verstaanbare taal bestaat, wordt elk woord , 
dat niet meer clan 15 letters bevat, voor een 
woord geteld. Bij langere woorden geldt elk 
v ijftiental letters, alsmede de overschietende 
lette rs, minder dan 15, voor een woord. Ch, 
ii (ce), ii (re) en ii (ue) worden bij cleze telling 
als een letter aangemerkt. 

6. In telegramrnen, waarvan de inhond nit 
overeengekomen taal of gedeeltelijk u it ver
staan bare en gedeeltelijk nit overeengekornen 
taal bestaat , geldt, zoowel ten aanzien van de 
verstaan bare als van de overeengekornen taal, 
elk lOtal letters, alsmede de overschieteude 
letters, minder dau 10, voor eeu woord. I s 
gedeeltelijk verstaanbare taal en gedeeltelijk 
cijferschrift gebruikt, dan worden de woorden 
van de verstaanbare taal volgens punt 5 en 
d ie van het cijferschrift volgens punt 9 van 
dit artikel berekend. 

7. H et wJ;res van telegrammen, waarvan de 
inhoud geheel of gedeeltelijk in overeen
gekomen taal "is gesteld , wordt volgens het 
bepaalde bij de punten 4 en 5 va9 dit artikel 
geschat. 

8. Woorden of woorddeelen, door eene 
apostrophe gescheiden of door een koppel
teeken verbonden, worden elk voor een woord 
geteld. 

C. Tellen van cijfer- en lettergroepen. 

9. Elke groep, welke niet meer clan 5 cijfers 
of 5 letters bevat, wordt voor een woord ge
teld. Bij groepen van meer dan 5 cijfers of 
letters , geldt elk vijftal , alsmede de over
schietende cijfers of letters, minder clan 5, 
voor een woord. 

Pnnten, komma's, strepen en hreukstrepen , 
tellen in de groep waarin zij voorkomen, als 
een cijfer of letter mede. 

I n handels- of goederenmerken worden 
overigens de b ijeengevoegde letters en de 
bijeengevoegde cijfers elk afzonderlijk bere-

kend. Zoo zijn CH23 =· 2 woorden , i = 
., d AP 
<- woor en , M = 1 woord , 197a/199a == 
4 woorclen, C.H.F 45 = 2 woorden. 

lO. De letters bij rangschik1rnnde getallen, 
als : 25sten 20ieme, alsmede die welke in de 
adressen van telegrammen bij buisn ummers 
zijn gevoegd, zooals: 5bis, B 25, enz., worden 
als zoovele cijfe rs medegeteld . 

Vrijs telling van seinkosten. 

17. Alleen diensttelegrammen worden koste
loos overgeseind. 

Voornitbetaliii_g. 

18. Behoudens de bij dit reglement ver
melde uitzonderingen, worclen de seinkosten 
van den afzender geheven. D eze kan echter 
verlangen, dat z ijne telegrammen ,mnder dade-
1ijke betaling worden aangenomen, mits vooraf 
bij het kantoor van afzending eene toere ikende 
som is gestort tot nadere verrekeni ng van de 
verschuldigde seinkosten. 

In de gevallen, dat hefting van kosten bij 
aankomst moet geschieden , wordt het telegram 
den geadresseercle niet clan t egen betaling van 
het verschnlcl igde bedrag afgelevercl. 

Onji,ist berekende kosfen. 

19. Indien later mocht blijken, dat den 
afzender van een telegram te weinig kosten 
zijn berekend, is hij tot bijbetaling van het 
te weinig gevorderde verplicht. 

Te veel ingevorderde kosten worden hem 
terugbetaalcl. 

Bij- en nabetaling door den afzenc/er. 

20. Behoudens het geval van naseining op 
verzoek van derden (artikel 26b 2) is de af
zender verplicht tot betaling van de kosten, 
welke de geadresseerde verschuldigd is , maar 
niet vergoedt, of die van clezen niet kunnen 
worden ingevorclerd , omdat hij niet te 
vinden is . 

Qi,itantie voor betaalde ko .. ten. 

2 1. Quitantien voor betaalde kosten worden 
afgegeven tegen voldoening van v ijf cent voor 
elke quitantie. 

19* 
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Dringende tele,qram,nen. 

22 . D e afzender van een bijzoncl er telegram 
in bet binnenlandsch verkeer of bes temd voor 
een land, in bet verkeer waa rmede dit is toe
gelaten, kan vorderen dat zoodanig tel egram 
v66r andero telegrammen van denzelfde n rang 
worde overgeseind en besteld. Hij stelt dan 
boven bet adres van bet telegram b et woord : 
Dringend of D. 

Voor overbrenging van een dringend tel_e
g rarn wordt in bet b innenl andscb ,erkeer bet 
dubbel , en in dat m et hot buitenl and bet 
dr ievoud van den gewonen tariefprijs gebeven. 

Voo,·ui tbetaling van antwoord. 

23. l edcr afzender kan het an twoord, dat 
bij zijn correspondent vraagt, vooru itbetalen. 

Hij, die verlangt voo rnit te betalen , stelt 
boven bet adres van zijn telegram de woorden: 
Ant,coord betaald of RP, gevolgd door de aan
wijzing van bet aantal, waal'Over bij zijn corres
pondent wenscht te laten beschikken , bijv.: 
Antwoord betaald 10 of RPl0. 

lndi cn de afzender een dringend antwoord 
wenscbt voornit te betalen, scb rijft hij boven 
bet adres de aan wijz ing Dringencl antwoo,·cl 
betaalcl x (woorclen ) of RPD x (woorden). 

Doot bet kantoor van bestemrning wordt 
aan den geadresseerde oen antwoordbewijs 
uitge reikt, waarvoo1· bij bij alle kantoren bin
nen Neclerland de kostelooze overbreng ing kan 
vorderen van een telegram, onverschillig voor 
welke bestemming, rnits de kosten d ier over
brenging het op het bewijs ui tgeclrnkte bedrag 
niet overtreffen. v\Tat bet telegram meer kost 
moet worden bijbetaald, doch wat bet minder 
kost wordt niet teruggegeven, tenzij bet ver
schil tusscben de ve rschuldigde seinkos ten en 
de waarde van b et antwoordbewijs 50 cent of 
meer bedrnagt, in welk geval kan worden 
verlangd, dat dit aan den afzender van bet 
oorspronkelij k telegram worde terugbetaald. 

H et antwoordbewijs is geldig gedurende twee 
en veertig dagen, gerekend van den dag vol
gende op dien der nitgifte. 

Bijaldien de gcad resseercle geen gebruik 
beeft gemaakt van het antwoordbewijs, kan 
terugbetaling van de antwoordkosien aan den 
afzender gescbieden. Tot dat einde moet de 
geadresseerde in het binnenlandscb ve rkeer, 
binnen zes weken, on in dat met bnitenlandscbe 
kantoren binnen drie maanden, eene aanvraag 
om terugbetal ing ten bate nn den afzender, 
vergezeld van het antwoordbewijs, overl eggen 
aan het kautoor van betwelk bij bet ontving. 

Weigert de geadresseerde het antwoordbe-

wijs, dan wordcn de kosten daa1Tan aan den 
afzender, op ve rzoek, terugbetaald. 

Bij onbestelbaarheid ,an een telegram met 
voornitbetaald antwoord wordt daarvan Yol
gens a rt. 43, kenni s gegeven. lndien bet tele
gram gedurende zes weken onbestelbaar blijft, 
worden de gestorte antwoordkosten, ambtshalve, 
aan den afzender terugbetaald. 

N ochtans kunnen die kosten, v66r het Yer
strijken yan dien termijn , aan den afzender, 
op ziju Yerzoek, worden terugbetaald . 

Gol lationneering . 

24. l eder afzender kan idjn telegram cloen 
collationneeren . Hij sclll'ijft clan bo,en het 
adres de aanwijzing collationneering of 'J.'0. 
Die col lationneering wordt door al de kantoren. 
die tot de o,·erbrenging meclewerken, tot het ge
hecle telegram uitgestt-ekt, de ambtelijke inlei
ding daaronder begrepen. 

De kosten van de collationneering bedragen 
een v ierde gedeelte van die der overseining 
van een gewoon telegram van betzelfde aantal 
woorden, over denzelfden afstand. 

De regeeringstelegrammen , welke geheel of 
gedeeltelijk in geheim schrift z ijn gesteld , wor
den ambtshalve en kosteloos gecollat ionneerd 
op de wijze, Yermeld in het eerste lid v,m 
dit artikel. 

Ken11isgevi11g van onti-ang. 

25. De afzender van een telegram kan zich 
den tijd van aft evering aan zijn correspondent 
of den tijd van afle,ering aan de post, per 
telegraaf of per gefrankeerden en aangeteeken
den brief doen melden. Hij stelt clan bo,·en 
be.t adres de aan wijzing K ennisgeving van ont
vang of PC of K e11nisge-1ring van ontvang post 
of .P OP. 

lndien de kennisgeving van ontvang per 
telegraaf wordt ve rlangd, zijn de kosten gelijk 
aan die van een gewoon telegram van vijf 
woorden voor dezelfde bestenrn1ing ; moet zij 
per post geschieden, dan betaalt de afzender 
in bet binnen'landsch ,erkeer tien cent en in 
dat met bet buitenland twee en twin tig en een 
ha.lve cent. 

In bet binnenlandsch Yerkeer en in het ver
keer met de landen welke dringende telegram
men toelaten, kan ook voo,-rcrng voor de o,et·· 
brenging van de kennisgeving van ontvang 
worden verlangd . Tot dat einde schrijft de 
afzender boven bet adres Yan zij1i telegram 
de aamvijzing D,·ingende kennisgeving van 011t
vang of POD, en betaalt daarvoor clen prijs 
van een dringend telegram van vijf woorden 
, oor dezelfde bestemming. 
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De kennisgevingen van ontvang van regee
i:ings-telegrammen genieten denzelfden voor
rang als deze. 

Is het telegram on bestelbaar, dan word t 
zulks door bet kantoor van bestemming aan 
dat van afzending bericht, bij de in art. 43 
bedoelde ambtelijke kennisgeving, eventueel de 
opgaven bevattende, welke de afzender kan 
behoeven om het telegram zijne bestemming 
te doen bereiken. 

Leiden deze tot opsporiug van den geadres
seerde, dan wordt de kennisgeving van ont
vang alsnog vernonden; in bet tegengesteld 
geval worden de kosten van die kenni geving 
aan den afzender van bet telegram, op zijn 
ve rzoek, tenlgbetaald. 

Naseinen van telegrammen. 

26. a. Op verzoek van den afzender. 
1. De afzender van een telegram kan vorde

ren, clat clit door bet kantoor van bestemming 
worcle nageseincl. Boven bet aclres moet clan 
door hem de aanwijzing Naseinen of FS wor
clen gestelcl. 

Na aan bet opgegeven aclres te ziju aange
boclen, worclt bet eventueel terstoncl aan bet 
nieuwe aclrcs, dat van wege den geaclresseercle 
opgegeven worclt of in bet aclres is· aangegeven, 
nageseincl. 

Bij het ontbreken van een nacler ad res of bij 
bet niet terecht komen aan een der nadere 
aclressen, worclt het bij het kantoor van bestem
ming bewaard, ouder kennisgeving nochtans 
van de niet-uitreiking, volgens art. 43. 

De afzender van een na te seinen telegram 
betaalt alleen de seinkosten naar bet eerste 
kantoor van bestemmiug. H et vercler verschul
cligde moet de geadresseercle voldoen. 

De kosten van een nageseind telegram met 
de aanwijz ing Naseinen of li'S, clat blijkt onbe 
stelbaa1· te zijn, worclen op den afzender 
verhaald. 

Heeft de ufzencler van een telegram met de 
aanwijzing Naseinen of FS tevens het antwoord 
claarop vooruitbetaa.ld, clan worclt, bij nasei
ning buiten de grenzen van den Staat van be
stemming, de aanwijzing RPx (woorden) ver
vangen door eene opgaaf van het door den· 
afzencl er gestorte beclrag, bijv.: = RP = fr. 
0,50. 

Draagt het oorspronkel ijk telegram de aan
wijzing Kennisgeving van ontvang of PC, clan 
is, bij naseining buiten de grenzen van den 
Staat van bestemming, de afzencler verplicbt 
de voor die kennisgeving te weinig geheven 
kosten bij te beta I en, tenzij bet telegram worclt 
nageseincl in buiten-Europeesch verkeer. In 

dat geval baalt bet kantoor clat naseint de 
aanwijzing Kmnisgeving van ontvang of PG 
door en verzendt eene kennisgeving aan bet 
kantoor van afzending, boudencle bericht van 
de naseining. 

b. Op verzoek van den gecul.-esseer<le. 

2. De geadresseercle va11 een telegram en 
voorts ieder, die bevoegcl is een telegram na
mens den geaclresseercle in ontvang te nemen, 
lrnn verlangen, clat d'it aan een op te geven 
aclres worde nageseind. In plaats van de aan
wijzing Naseinen of I!'S worclt l1 et telegram 
voorzien van de bijzondere aanwijzing Nage
seincl uit .... , welke in de woordentelling 
worclt begrepen. 

De verzoeken om naseining moeten scbrifte
lijk of per telegraaf ingediencl worden (zie art. 
36), en sluiten de verantwoordelijkbeid in tot 
betaling van de naseiningskosten, indien cleze 
niet van den geaclresseerde kunnen worclen in 
gevorderd. 

De nageseinde telegrammen worden niet aan 
den geacl resseercle afgegeven clan na betaling 
der kosten van nase ining. 

Bij oubestelbaarheid of weigering worclen 
cleze kosten verhaalcl op den persoon of, bij 
herbaulcl e naseining, op de personen die de 
naseining bebben verzocht. 

In het Europeescb verkeer worclt de kennis
geving van ontvang van een nageseincl tele
gram door het laatste kantoor van bestemming 
verzonclen aan clat van afzending. 

Ingeval een telegram, voorzien van de aan
wijzing Kennisge'Ving van ontvang of PC, in 
buiten-Europeesch verkeer wordt nageseind, 
alsmecle inclien telegrammen welke de aanwij
zing Antwoorcl betaalcl x (woorclen) of RPx 
(woorden) clragen, buiten de grenzen van den 
Staat van bestemming worden nageseincl, clan 
wordt gehandelcl als oncler a . 1, van clit arti- · 
kel daaromtrent is bepaald. 

De onder 2, ee rste r,insnecle van clit artikel, 
genoemcle personen kunnen de kosten van na
seining, <loch slechts voor een bestemming, 
vooruitbetalen. Ook ka11 de behancleling als 
dringencl telegram bij de naseining worclen ver
langcl, doch clan moeten de claartoe betrekke
lijke naseiningskosten altijcl vooruitbetaaid wor
den. Het telegram verkl'ijgt alsclan het clienst
bijvoegsel : kosten betaalcl. 

Inclien van wege den gead1·essee rcl e van een. 
telegram, niet voorzien van de aanwijzin~ 
Naseinen of FS, bet nieuwe adres worclt opge
geven, zoncler evenwel bepaaldelijk naseining 
te verlangen, clan verzenclt bet kantoor van 
bestemming een afscbrift van bet telegram 
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per post aan bet ni euwe adres, teuzij verzocht 
is geworden om bet telegram te bewaren of 
dat er aanleiding bestaat om tot ambtshalve 
naseining over te gaan. 

De bepalingen onder 1 en 2 van clit artikel 
ziju niet toepasselijk in bet buiten-Europeesch 
verkeer, indien de betrokken Administratien 
verklaren, die bepalingen niet te kunnen aan
nen1en. 

1liee1·voudige telegrunwi,n. 

27 . De afaencle r lrnn ,,erlangen clat oen tele
gram door hetzelfde kantoor van bestomming 
aan meer clan een aclres wordt afgeleverd. Hij 
stelt clan boven het ad res de aanwij,dng ..... 
adressen '1.'JJix . D e naam van het kantoor van 
bestemming behoort slechts eenmaal in het 
adres voor te komen. 

De overige aanwijzingen, bedoelcl in artikel 
12, moeten boven elk adres worclen herhaalcl, 
met uitzondering evenwel van de aanwijzingen 
Dringend of D en Col/ationneering of '1.'0. waar
van de ve1·melding v66r het eerste aclres vol
cloende is. 

Van meervouclige telegrammen worclen de 
seinkosten, naar het gezamenlijk aantal woor
den van den tekst, de onclerteekening en de ver
schillencle adressen, slechts eenmaal berekend. 

Voor de uitreiking van elk afsch1·ift van een 
meervoudig gewoon telegram is de afzender 
verschuldigd, in het binnenlandsch verkeer, 
vijftien cent en in het verkeer met het buiten
lancl vijf en twinitg cent voor elk honderdtal 
woorclen, met clien verstande, dat minder clan 
hondercl woorclen voor honderd woorden wor
clen berekend. De kosten van elk afschrift van 
een mecrvouclig clringend tel egrnm zijn het 
clubbel ,an die van gewone telegrammen. 

Elk afschrift wordt alleen voorzien van het 
aclres, waai-aan het is te bezorgen, tenzij de 
afzender het tcgcncleel verlangt, in welk geval 
h ij de aanwij,1ing a/le adressen mededeelen boven 
de aclressen van zijn telegram stelt. 

l{i,sfsein-telegrmn1ne11. 

28. Het aclres cler naar schepen in zee over 
te brengen telegrammen rnoet nevens de ge
wone aanwijzingen den naam of het nummer 
en de nationaliteit van het schip aancluiden. 
D e telegrammen moeten geste.lcl zijn in de taal 
van het land, waar de kustseinpost is geves
tigd, of in de se inteekens van het algemeen 
seinboek, ten clien ste van alle natien. 

Voor een telegram naar een schip in zee be
taalt de afzencler, en voor een telegram van 
cen schip uit zee betaalt de geaclresseerde, bo
ven het gewone tarief, vijftig cent per telegram. 

D e afzender van een telegram bestemd Yoor 
een schip in zee, kan den termijn aangeven, 
geclurencle welken de overbrenging door de 
kustwachtpost moet worden beproefd. Hij 
sch rijft clan boven het aclres de aan wij,1ing 
..... clagen. 

Inclien het telegram niet binnen den gestel
clen termijn, den dag van aanbiecling meclege
rekencl, aan het opgegeYen schip kan worden 
geseind, of inclien, bij het ontbreken van eene 
clergelijke aanwijzing, de overbrenging niet 
binnen 28 clagen µlaats heeft kunnen vinclen, 
clan wordt daarvan ambtshulve per telegr:rnf 
aan den afzender kennis gegeven. Deze kan 
clan, per betaalcl cliensttelegram (art. 36) of per 
post, door tusschenkomst van het kantoor -nrn 
afzencling, een en anclermaal verzoeken, dat de 
overbrenging telkens gedurencle een nieuw tijd
vak van dertig dagen beproefcl word e. 

Bezo,·ging lmiten den bestellingskring. 

29. ls in de plaats rnn bestemrning geen 
telegraafkantoor gevestigd, of verlangt de af
zencler, dat zijn telegiam niet tot de plaats Yan 
bestemming of tot het naastbijgelegen kantoot· 
door de telegraaf zal worclen overgebrncht, clan 
geschiedt de Yerdere bezorging van het door 
den afzender aangewe7.en telegraafkantoor, 
door cle post of door boden, volgens opgaaf 
van den afzender. 

Ook telegrammen met de aanwijzing telegraaf 
,·estant of '1.'R. poste rest ante of GP en posfe 
restante aangeteekend of GPR zijn toegelaten. 

D e bezorging per post geschieclt binnen de 
grenzen rnn het Rijk, waarin het kantoor van 
bestemming gelegen is, zonder kosten voor den 
afzender of den geaclresseerde, tenzij de afzen
der het telegram heeft voorzien van de aan
wijzing Post aangefeekend of PR of Poste res
tante aangeteekend of GPR, in welk geval cle 
verzending per post geschieclt op den voet van 
aangeteekenden bt·ief, tegen betaling van tien 
cent. 

De telegrammen 1,ij een Nederlandsch kan
toor aangeboclen en bestemcl voor eene plaats 
aan gene :;djcle van de N eclerlandsche gren7.en, 
doch waarvan overseining naar een Necler
landsch kantoor is verzocht, om van daar per 
post verder te worden verzonclen, worden door 
het telegraafkantoor van bestemming als een 
gefrankeerde brief ter post geclaan. In clat 
geval heeft de afzencler de kosten van een bin
nenlandsch telegram en van de postven,encling 
naar het land van bestemming te betalen. 

1\foet de postbezorging door een kantoor van 
een vreemclen Staat naar een ander land wor
den uitgevoercl, clan betaalt de afzencler voor 
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zulk eene post,erzending twaalf en een halve 
cent, bij aangeteekende Yel'zending twee en twin• 
fig en ee n hali-e cent. 

Indien bij nazending buiten de grenzen van 
den Staat waarin het telegraaflrnntoor van be
stemming gelegen is, de kosten ni et zijn voor
uitbetaald, dan worden de telegramrnen als ge
wone ongefrankeerde brieven tel' post bezorgd . 

In het binnenlandsch Yerkeer kunnen de 
kosten van bezorging per bode doq ,. den afaen
der betaald of voor rekening van den geadrns
eerde gelaten worden. 

Gesehiedt de betaling door den afzendcr, 
dan sehrijft hij boven het adres Boele betaald 
of XP, en betaalt voor die be7.o rg ing een rnst 
bedrng van vijftig cent. 

W orden de kosten voor rekening Yan den 
geadresseerde gelaten, dan betaalt deze de door 
den telegraafdienst ,oor de bezorging uitge
geven som. 

Indien de o-eadresseel'de vroeger de betaling 
van kosten wcgens bezorging per bode beeft 
geweigerd, wol'den Yolgende telegrarnmen hem 
per po t als gefrankeerde brief gezonden. 

Staat geen snellel' middel ter beschikking 
,:tn het eindtelegrnafkantoor, zoo is het tot 
verzending per post ,e,.plicht. 

In het verkeer met landen welke die wijze 
rnn bezorging toelaten, kan de afzender de 
kos ten eener bodebezorging voornit betalen tot 
het werkelijk uit te gernn bedrag, indien hem 
dit bekend i . Hij stelt dan boven bet adres de 
aanwijzing Boele betaald gl . ... . . of XP gl . ... . 
Blijkt de gestorte som ontoereikend, dan wordt 
het ontbrekende van den geadl'esseerde gehe
\"On ; van eventueele overscbotten geschiedt 
geene terugbetaling . 

De afzender, die bet bedrag van de werke
lijk uit te geven kos ten eener bodebezorging 
niet kent, lrnn den geadresseerde ,·an de beta
ling vrijstellen door eene toereikende bol'gstel
ling te storten. De versehuldigde kosten wor
den alsdan , tot nadere verrekening, door het 
kantoor van bes temming opgegeven aan dat 
van afzending naar keuze van den afzender, 
per telegraaf of per gefran keerden brief. De 
afzender betaalt voor de opgaaf van de bode
kosten den prijs van een gewoon telegram Yan 
6 woorden over denzelfden afstand, indien hij 
opgaaf per telegraaf verlangt, in welk geval 
hij bo, en het adres de aanwijzing B ode betaalcl 
telegraaf of XPT moet schrijYen : tenvijl hij 
eene som van twaalf en een halve cent betaalt, 
iudien hij opgaaf per gefrankeerden bl"ief ,·e t·· 
langt, in welk gem! hij bo,en h et adres de 
nanwij r. ing Bode betaald post of XPP stelt . 

Indien bet land van bestemming Yoornf de 

kosten rnor bodebemrging heeft opgegeven, 
is de afaender verplicht die kosten vooruit te 
betalen. Hij stelt clan ,66r het adres de aan
wij?.ing Bode betaald of XP. 

1Veige1·i11g i·an teleg,·ammen. 

30. Indien de telegrnafbeambte eerst na de 
aannerning, doch nog ,66r de overseining van 
een telegram, of ook na het overseinen daan-an , 
tot de ovel'tuiging komt, da t de inhoud strijdig 
is met de veiligh eid van den Staat, de openbare 
orde of de goede 7.eden (Art. 14 ,an de Tele
graaf- en Telefoonwet 1903) (Staafsblad 1904, 
n°. 7), brengt hij het, met opgaaf van redcnen, 
per telegraaf, ter kennis ,an den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie. 

Ten aanzien , an reeds OYergeseinde telegram
men beboort de beambte ?.ich vooraf te ornr· 
tuigen, dat de bestelling daarvan nog kan 
worden gestuit. R et kantoor van bestemming 
geeft aan eene aanvraag tot stuiting der be
stelling, onder zoodanige om standigheden, ge
volg. 

In het internationaal , erkeer wordt de niet
uitreiking .an een telegram on,erwijld aan bet 
kantoor van afzending medegedeeld. 

Gelijke kennisgeving geschiedt ind ien de 
ni et-uitreiking het gevolg is van schorsing rnn 
het telegrafisch verkeer, ten?.ij zoodanige rnede
deeling, met bet oog op de veiligheid rnn den 
tstaat, niet wenschelijk wordt geacht. 

Overkoinst i·an de telegra,nmen. 

31. Den afaender ,an een telegram wordt 
geene toezegging gedaan omtrent den tijd, 
waarop het zijne bes temmi ng 7,a] bereiken. 

lndien zich echter bij de aanbieding of nu 
de aanneming van een telegram aanmerkelijke 
vertrag ing laat voorzien, moet de af7,ender, 
voor zooveel mogelijk, daarvan verwittigd en 
hem, indien bij zulks , erlangt , het telegrnm 
met de daar,oor betaalde kosten teruggegeYen 
worden. 

Mecledeelingen mnbtslwlve. 

32. In het binnenlandsC'h en in het bu iten
hll1dseh-Europeesch Yerkeer worclf de naam 
van het kantoor van afzending, het volgnum
mer van het telegram, de dagteekening er, de 
tijd mu aanbieding den geadressee1·de ambts
ha!Ye medegedeeld. Tot de mededeeling ,an 
het Yolgnumrner, is, in bet bu iten-Europeesch 
,erkeer, de telegraafdienst niet Yerplicht. 

T"erzencli11gs1veg. 

33. Indien de afaender omtrent den Yerzen• 
dingsweg voor telegrammen naar bet buiten-
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land, waarvoor verschillende wegcn open staan, 
geene aanwijzing heeft gedaan, wordt de minst 
kostbare van de beschikbare wegen gekozen, 
of, bij gelijken prijs, gehandeld overeenkomstig 
de daaromtrent door den Di recteu r-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie te stellen regelen. 

Verlangt de afzender een bepaalden weg te 
zien gekozen, zoo stelt hij eene daartoe strek
kende aanwijzing aan den voet van het tele
gram, welke aanwijz ing kosteloos wordt over
gebracht. 

Ve,·zending vein telegra,nmen uij stoi·ing. 

34. Bij storing van de gemeen chap tus
schen twee Nederlandsche kantoren, wordt, 
zoo mogelijk, de verzending van de telegram
men langs de lijnen van een aangrem:end land 
beproefd, zonder dat uit dezen hoofde den af
zender eenige kosten, boven het gewone bin
nenlandsch tarief, in rekening worden gebracht. 

Bij storing van den goedkoopsten weg in het 
buitenlandsch verkeer wordt den afaender de 
prijs van den minst kostbaren der overblijven• 
de wegen in rekening gebracbt, tenr,ij door 
hem van de bevoegdheid, bedoeld in de tweede 
r,insnede van art. 33, is gebruik gemaakt, om 
1/.e!f den weg voor de verzending van zijn tele
gram aau te wijzen, in welk gen! bij bet daar
voor geldende tari ef moet betalen. 

Een kantoor, dat tijdelijk geheel van de ge
meenschap is afgesloten, verzendt het telegram 
per geadvi eerden dienstbrief aan het naaste 
telegra::tfkantoor, dat tot verderseining in staat 
is, behoudens het bepaalde bij artikel 37. 

Volgonle van <le overbrengi11g. 

35. De overseining van telegrammen gc
schi edt in de volgende orde : 

a. regeeringstelegrammen van de Koningin 
en van de leden van bet Koninklijk Huis; 

b. regeeringstelegrammen van de Mini sters, 
hoofden van Departementen van algemeen 
1,estnur; 

c. regeeringstelegrammen van de Comm issa
ri ,sen der Koningin in de provincien; 

d. regeering teleg rammen van den Direetem 
van bet Kabinet der Koningin ; 

e. regeeringstelegrarnmen van de oppcrbevel
hebbers der land- en zeernacht; 

f regeeringstelegrammen van de bevel
hcbbers in de militaire afdeelingen en van 
de commandanten van de directien der marine ; 

g. regeeringstelegrammen van den raad van 
toczicht op de spoorwegdiensten; 

lt. regeeringstelegrammen van de eder-
Jand che en vreemde gezanten en consuls; 

i. de overige regeeringstelegrammen; 

k. diensttelegrammen van dringenden aard 
en betaalde diensttelegrammen ; 

l. dringende bijzondere telegl'ammen ; 
,n. niet dringende bijzondere telegram 

men, en 
n. diensttelegranunen welke geen bij?:onderen 

spoed vereischen. 
Overigens wordt de volgorde voor tele

grammen van gelijken rang, zooveel mogelijk, 
bepaald door den tijcl , waarnp 7.ij door de 
afzenders zijn aangeboden. 

Betaa/de dienstteleg,·a,mnen. 

36. De afzender en de geadressee rcle van 
elk telegrnm kunnen binneu den voor de be
waring der telegrammen gestelden termijn 
(art. 47), inlichting, verbetering of herhaling 
daarvan per telegraaf geveu en vrageu . Zij 
betalen clan nevens de gewone kosten van het 
telegram, die van het antwoord, indien dit 
verlangd wordt. 

Deze telegrammen en in het algemeen elke 
rnededeeling omtrent een geheel of gedeeltelijk 
overgeseind telegram, welke aan een telegraaf
kantoor wordt gericbt, worden tusschen de 
betrnkken kantoren in den vorm van betaalde 
cl iensttelegrammen gewisseld. 

De kosten van betaalde diensttelegrammen 
en die van de daarop vooruitbetaalde ant
woorden worden terugbetaald, indien blijkt, 
dat de afzending noodig was ten gevolge van 
verminking van het oorspronkelijk telegram, 
of in het algemeen ten geyo]ge van eene di enst
fe il ; blijkt echter, dat enkele woorden juist, 
audere onjuist ziju overgebracht, clan worden 
ingehouden de kosten voor die woorden, welke 
in de vraag om herhaling en in het antwoord 
uitsluitend betrekking hebben op de juist 
overgebrachte woorden. 

Nochtans kunnen de kosten van betaalde 
diensttelcgrammen en die van de daarop 
vooruitbetaalde antwoorden ten voile worden 
terugbetaald, indien blijkt, dat door de ver
min king van enkele woorden in het oorspron
kelijk telegl'am, de zin van het geheele bericht 
onverstaanbaar is geworden. 

Geene terngbetaliug wordt toegestaan, als 
de in dit artikel bedoelde "telegrammen recht
streeks tusschen den afzender en den geadres
seerde zijn gewisseld. 

Evenmin gesch iedt terugbetaling, indien uit 
eene n'llhtelijke toevoeging aan het antwoorcl 
op de vraag om herhaling blijkt, dat de woor
den in het oorspronkelijk telegram ondu idelijk 
zijn ge~chreven, of dat de onju iste overbren
ging bare oorzaak vindt in de aanbieding van 
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het telegram aan het kantoor van afzending, 
door middel van de telefoon . 

De in dit artikel bedoelde inlichtingen en 
mededeel ingen kunneu eveneens per post, door 
tusschenkornst van cle telegraafkantoren , wor
den ge,0 raagd en gegeven. De O'l'erbrenging 
geschiedt dan op den voet van aangeteekenden 
brief, op kosten van den verzoeker, die tevens 
de kosten van het antwoo,·d, indien hij dit 
verlaugt, heeft te voldoen . 

Deze ko ten kuuuen eveneens worden terug
betaald, indien blijkt, dat cle afzendiug noodig 
was ten gevolge van eene d ienstfeil. 

Inlt·ekking van teleg,·mnm.en. 

3 7. Een telegram waarvau bet overseinen nog 
n iet begonnen is, wordt aan den afzencler of 
zijn gemachtigde op zijn verzoek teruggegeven. 
De seinkosten worclen dan terugbetaalcl onder 
inhouding van lien cent, tenzij bet telegram 
w~rdt teruggenomen wegens stor ing, na de 
aanbieding ontstaan, in welk geval de voile 
kosteu worden terugbetaald. 

Onder gelijke inhouding geschiedt terug
betal ing en teruggaaf van het telegram, wan
neer dit niet v66r een door den afzender 
schriftelijk opgegeven tijdstip kan worden 
verzonden . 

Aan den afzender van een reeds overgeseind 
telegram wordt mede de gelegenheid gegeven 
om de intrekking daarvau te beproeven door 
een betaald diensttelegram aan het lrnntoor 
van bestemming te richten. Indieu tevens 
het antwoord op dit telegram is voornitbetaald, 
wordt hem per telegraaf medegedeeld, of de 
bes telling al dan niet is gestu it. I s het ant
woord niet vooruitbetaald , dan gesch iedtmede
deeling aan den afzender omtrent cle al of 
niet bestelling, in h et binnenlandsch verkeer, 
anibtshalve, en in dat met het buiteuland, 
ongefrcmkeercl per post. 

Heeft de bestelling reeds plaats gehad, clan 
wordt van de intrekking van het telegram 
aan den geaclresseerde bericht gezonden, tenzij 
de afzencler in het vorenbedoeld betaald dienst
telegram het tegendeel heeft ..-erzocht. 

Indien een telegram naar hct buitenland op 
een tusschenliggend kantoor wordt aangehou
den, worden de seinkosten Yoor den niet door
loopen afstand, zoowel van het oorspronkelijk 
telegram als van het betaalde diensttelegram 
en het vooruitbetaald antwoord daarop, aan 
den afzender terugbetaald, na aftrek Yan de 
eYentueel uitgeschoten kosten voor de kennis
geving per post. 

Behandeling van de telegra,mnen ten kantore i·an 
beste,nming. 

38. Terstond na de ontvangst worden de 
telegrammen in volgorde van hun rang en den 
tijd hunner ontvangst ter aflevering gereed ge
maakt. Het tijdstip der afgifte aan den be8tel
ler of aan den bode wordt ingeschreven op het 
ontvangbewijs, dat, nevens het telegram, den 
geadresseerde word t aangeboden. 

I eder afzender van een binnenlandsch tele
gram kan vorderen, dat het ter plaatse Yan be
stemm ing, zonder omslag, open of we! eigen
handig aan den geadresseerde worde afgeleverd, 
mits hij van dat verlangen doe blijkcn, door 
plaatsing boveu hct adres van de woorden: 
Open bestellen of RO of wel Eigenhandig of 
MP (art. 12). H etzelfde kan geschicden met 
buitenlandsche telegrammen, voor zooveel het 
land van bestemming zich tot open aflevering 
en aflevel'iug in eigen handen heeft bereid 
verklaard. 

In het binnenlandsch verkeer kunnen de 
telegrammen per telefoon worden afgeleYerd 
aan geadresseerden, d ie aan een locaal telefoon
net zijn aangesloten. De ahender, die deze 
aflevering verlangt, moet boven het aclres de 
aanwij:dng 'l.'elefoonbestelling of 'l.'B schrij,·en. 
Blijkt de aflevering per telefoon onu itvoerbaar, 
dan geschiedt zij door den besteller. 

Ook in het buitenlandsch verkee r kan de 
aflevering aan den geadresseerde per telefoon 
geschieden, voor zoover zoodanige aflevering 
ter plaatse van bestemming is toegelaten en 
op de voor elken Staat afzonderlijk bepaalde 
voorwaardcn. 

Bestellingskring. 

39. Door elk telegraafkantoor in Nedel'land 
· worden de telegrammen binnen den door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegra
fie vast te stellen kring kosteloos besteld. 

Intus chen kan aan telegraafkantoren in 
spoorwegstations buitcn dien kring door den 
:Minister van Waterstaat, Handel en Nij,·erheicl 
h et heffen van bestelgeld worden toegestaan. 
Dit bestelgeld bedraagt, bij Yoo,·uitbetaling 
door den afzender, 25 cent. Der.e schrijft dan 
boven het adres van het telegram de aanwij
wijzing: Best,lgelcl betcw.lcl of DP. Indien het 
komt ten laste Yan den geadresseerde, dan 
wordt het de7,en tot het werkelijk uitgeschoten 
bedrag, naar gelang Yan den afstand, in reke
ning gebracbt. 

Bes telling. 

40. De afgifte van het telegram gesch iedt 
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tegeu ond rteekening, door of numens den ge
adresseerde, van het ontvangbewijs, waarop 
tevens h et uur van de ontvangst is in te vul
len. Bij bestelling van telegrammeu met de 
aauwijzing Eigenhandig of MP is de geadres
seerde in persoon tot de onderteekening van 
het ontnmgbewijs ve rplicbt. 

Indien de woning van den geadresseerde ge
sloten is of niemand bereid is bet telegram 
aldaar in ontvang te nemen , wordt zoo moge
lijk eene kennisgeving acbtergelaten , dat b et 
op het kantoor kan worden afgehaald. Ook 
kunnen, in dit geval , en behoudens nadere 
onderteekening van het ontvangbewijs, de tele
grammen in de brieveubu s worden geworpen, 
inclien :dch geene bijzonclere omstancligheden 
duartegen verzetten en er omtrent de juiste 
bestelling geen twijfel kan bestaan. 

Telegrammen met de aanwijzing 1.'eleg,·aaf 
•·estan t of 'l'R worclen niet afgegeven, clan nadat 
zij , die r,i ch aanmelclen, voor zooveel zij niet 
ten kantore bekend zijn, hunne identiteit op 
volcloencle wijze hebben bewezen. 

Telegrammen bestemcl voor kantoren met 
nachtclien t, welke na 10 ' / , ure des avonds 
worclen ontvangen en voorzien zijn van de aan
wijzing Dagbestellin_q of J , worden niet voor 
den volgenden morgen, des zomers ten 6 en 
des winters ten 7 ure, bes teld. 

Het is den bestellers ve rboden fooien of ge
schenken, in welken vorm ook, aan te nemen. 

'l'elegra,nmen aan ,·eizigers. 

41 . Ind ien reizigers aan het opgegeven adres 
niet worden aangetroffon , clan moet de pe,·soon, 
ten wiens b u ize de bezor ing bad te ge
schieden, worden uitgenoocligd , schriftelijk te 
verklaren, wat hem nopens de komst of h et 
vertrek van den geadresseerde bekend i . 

I s de geadresseerde nog n iet aangekomen, 
clan wordt aan het opgegeven adres eene kennis
geving ach tergelaten en het telegram ten 
kantore be chikbaar gehouden tot het einde 
van den dag, als <lien van aankomst opge
geven. Duarna wordt bet overeenkomstig het 
voorscb ri f t rnn art. 43 behandeld. 

A.fwijking van de gewone wijze va.n bezorging. 

42. Op elk telegraafkantoor is een register 
voorh anden, waarin de belangbebbenden ver
zoeken om afwijking van de gewone bestelling 
van hunne telegrammen, bijy. door bezorging 
op bepaalde uren ter beurze, op een kantoor 
of elders, kunnen inschrijven . 

Onbed elbare teleg,wnmen. 

43. Indien een telegram onbestelbaar is, 

worclt nan bet kantosi,· van afzend ing, zoo 
spoedig mogelijk, ambtshalve rnn de ,·eclen 
der onbe telbaarheid kenni s gegeven, met op
gaaf, e,·entueel, van de kosten welke al snog 
op den afrender moeten worden verhaald 
(art. 20). Dat kantoor waarscbuwt den af
zender, al s blijkt, dat het adres nauwkeurig 
is overgebracbt. 

Indien het telegram, na verzending van de 
kennisgeYing van onbestelbaarheid, al~nog 
afgeleverd wordt, moet dit mede umbtsbah-e 
terstond ter kennis van den afzender worden 
gebracht, tenzij deze, door middel van eene 
kennisgeving van ontvang, met de latere afle
vering in kennis is gesteld. 

On bestelbare telegrammen word en geclurende 
zes weken bij het kantoor van bestemming 
bewaard. 

1.'erugbetalingen. 

44. Nevens de terngbetalingen, genoemd 
in de artikelen 19, 23, 25, 31, 36 en 37 Y::tn 
dit reglement, worden, op verzoek, terugbetaa•ld 
aan hen, die ze gestort hebben: 

a. de voile kosten rnn elk telegram, clat 
tengevolge van dienstfeilen niet ter bestem
ming is gekomen ; 

b. de volle kosten ,·un elk telegram , dat 
later is aangekomen clan bij verzending per 
post mogelijk zou zijn geweest, of dat eene 
vertrag ing heeft ondergaan, van 12 uren in 
het binnenlandsch verkeer, alsook in bet ve1·
keer met de landen binnen l!:uropa waarmede 
rechtstreeksehe telegrafiscbe gemeenschap be
staat, van 24 uren in het verkee,· met de 
overige landen binnen Europa, alsmede in 
het ve rkeer met Algiers, Tunis, Kaukasisch 
Rusland en Aziatisch Turkije en van driemaal 
24 uren in alle overige gevallen. 

De termijnen van 24 uren en van driemual 
24 uren worden voor regeer ings- en dringende 
telegrammen tot de helft ternggebracht. 

De sluitingsduur van de kantoren, alsmeue 
de tijd benoodigd voor de bezorging van een 
telegram per bode, wordt niet als vertraging 
in rekening gebracht ; 

c. de volle kosten van elk telegram in ge
heim schrift met collationneering betaald, of 
van elk telegram in verstaanbare tau! gesteld , 
dat, ten gevolge van onjui ste overbrenging, 
zijn doe! heeft gemist , tenzij de belanghebbende 
per betaald dien ttelegram verbetering heeft 
verkregen; 

cl. de volle ko ten rnn elk telegram , dat 
volgens artikel 30 na de aanneming in de 
bestelling is ges tuit ; 

e. de kos ten rnn elke niet uitge,·oerde bij-
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,:ondero behandeling ,an een telegram, ,:ooals 
D , RP, 'l'C, enz. ; 

f. de kosten ,an een of meer ono,orgeseinde 
woorden, ,:oodra die 0,50 gl. of meer bedragen, 
ten,:ij de belanghebbende per betaald dienst
telegram vorbetering heeft , erkregen ; 

g. de kos ten ,an den niet per telegraaf 
doo rl oopen afstand van elk telegram, clat, 
wegens stol'ing van buiten landsche verbin
dingen, per post of op andere wij,1e is ,er
zondcn , na aftrck van de e,entueele kosten 
,oor de wijze van verzending, ander clan per 
telegraaf. 

Bij gedeeltelijke terugbetaling der kosten 
,an een telogram met afschriften, wordt , oor 
elk afscb rift, als hoedanig het telegram zelf 
wordt medegeteld, een e,enrecl ig dee\ terug
betaald. 

Ind ien de bestelling rnn een telegram, wuar
nm de kosten ,oor bezorging per bode door 
den ufzencler zijn betaalc\, op verzoek van c\en 
geadresseerde aan cen adres binnen den koste
loozen bcstelli ngskring (zie art. 39) gesch ieclt, 
worclen de bodekosten niet clan op aannaag 
nn c\en afaencler terugbetaalc\. 

In geen geval worclt terugbetaling tocge taan 
van een per telefoon overgebracht telegram, 
tern1ij het overtuigen c\ bewezen is, c\at het 
niet te t· bestemming kwam of zijn doe! heeft 
gemist door cle schuld van c\en telegmafclienst . 

Aani-ragen om foruguetaling. 

45 . De aaiwragen om terugbetaliug van 
kosten moeten , oncler overlegging van bewijs
stukken, uiterlijk vijf maanden na den dag 
der aanbicding Yan het telegram worden in
gedienc\. 

Tot hot doen dier aanvragen zijn formulier
bladen bij de Rijkstelegraafkantoren beschik
baar. 

De stukken betreffende aanvragen om terug
betaling zijn n-ij rnn zegel , doch bij elke 
aanvraag moet een bedrag worc\en gestort ,an 
i·ijf en twintig cent voor klachten omtrent tele
grammen in het binnenlandsch en in het 
buitenlandsch-Europeesch verkeer, en van een 
gulden omtrent die in het bu iten-Elll'opecsch 
Yerkee r, welke bcdragen, tegelijk rnot de sein
kosten van het betrokken telegmm, worclen 
terugbetaald , indien de klacht gegrond he
Yonden wordt. 

Afschrift van i-roeger i·e,·zonrlen qt' 011tva11gen 
teleg1·amme11. 

46. Aan den ufzeucler of den geaclressee rcle 
Yan een telegram of aan hunne ge,·olmach
tigden kunnen , binnen c\en in art. 4 7 gestelden 

termijn, cleugdelijk Yerklaarcle afschriften 
claa1Tan - worden nitgereikt, mits de noodige 
inlichtingen ,,·orden gege,en om bet telegram 
te Yinclen, en, wat de ont,·angen telegramrnen 
betreft, YOor zooYer daarvan een afscluift be
waarcl bl ijft. 

De prijs Yan een afschrift is vijftien cent 
Yoor icder honclerc\tal woorc\on , met clien 
verstancle, dat m inder clan honcle rcl woorclen 
voot· honclerd worclen berekend. 

De aldus af te ge,-en afschriften zijn \'l' ij 
van 7,egel. 

B ewari11g 1·an telegrammen. 

47 . De minuten en, YOOr zooYer ,:ij ge
houden worden, ook c\e afschriftcn van de 
tclegrammen, 'worclen ten minste acht maan
clen , te rekenen van clen eer ten dag der 
maand, welke op. d ie van de aanbied ing 
volgt, bewaard, met de noodige voorzorgen 
tot verzekering ,an het geheim. Na Yerloop 
van clien tijd worden zij vernietigcl. 

Ve,·deeli11g i•an de seinkosten de, · telegrmnmen tus-
schen het Rijk en bijzondere oncle,·neini11ge11 . 

48 . In het verkeer met kantoren van bij
zonderc oudernemingen worden de se inkosten 
cler telegrammen aldu verc\eeld: 

a. Yan een binnenlanclsch tolegt·am, dat 
de lijnen ,an een of meer bijzonc\ere onder· 
nemingen en die van het Rijk doorloopt: 
de bijzondere ondcrneming of elk der onder
nemingen en het Rijk een gelijk cleel; 

b. van een verzonden of ontvangen buiten
laudsch telegram ontvangt de bijzondere 
ondememing een bedrag, gelijkstaande aan 
haar aandeel in een binnenlandsch telegram 
nn gelijk woordental , met di en verstande 
echter , dat het gemeld aandeel van een 
c\ringencl telegram het drievoud van dat Yan 
een gewoon telegram hedraagt. 

Behoort bij Koninklijk besluit rnn den 
8sten Juli 1904 (Staatsblall n°. 12, . 

Mij bekend, 
De Minister van lVaterstaat, H<mdelen Nijverheid, 

(get.) DE MAREZ On:xs. 

9 Jiili 1904. Mrssrn; van den M inister rnn 
Staai, Minister rnn Oorlog aan de Com
missarissen der Koningin in de pt'OYincien, 
betreffende art. 120 der Mil itiewet 1901. 

Het geval heeft zicb Yoorged,wn, dat de 
burgemeester ecner gemeente hecft ge,rnigercl 
eenen Yerlofgunger, die zich duartoe , o,ereen
komst ig het bcpaalcle bij art. 120 cl er }Iil itie
wet 1901, bij hem aanrneldcle, in het reg ister 
model n°. 21 zijner gcmeente in te chrijYen, 
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op grond van de omstandigheid dat die ver
lofganger zicb niet in die gemeente, doch 
in het buitenland metterwoon ging vestigen, 
en dus hier te lande geen werkelijke woon
plaats had. 

Het wil mij echter voorkomen, clat het niet 
in de bedoeling van den wetgever kan liggen , 
oncl er al!e omstandigheden een m ili cien slech ts 
clan alleen in eene gemeente in het reg ister 
van verlofgangers op te nemen, ind ien h ij er 
naar de lette r van de wet ook zijne werkelijke 
woonplaats heeft . 

Werd dit beginsel toch gehuldigd, clan zou 
daaruit reeds dadelijk volgen, dat de militie
]llichtigen, die niet verkeeren in een der ge
vallen in de tweede zinsnede van art. 120 der 
Militiewet 1901 bedoeld en zich bij vertrek 
met groot verlof rechtstreeks naar het buiten
land begeven, niet aan het bepaalde bij ver
meld wetsartikel zouden kunnen voldoen, wijl 
zij hier te lande geen werkclijke woonplaats 
hebben. 

Ook het doel , dat de wetgcver zich b ij de 
vaststelling van die bepal ing voor oogen h eeft 
ge teld, n.l. steeds bekend te kunnen zijn met 
de verblijfplaats van den verlofganger, zou 
alsdan ten opzichte van vorenbedoelde militie
plichtigen niet kunnen worden bereikt. 

Voor hen, in de tweede zinsnede van art. 120 
de,· Mil it iewet 1901 bedoeld, zou in zoodanig 
geval bij eene lette rlijke opvatting van het 
woord ,,vestigen" een ander bezwaar ontstaan, 
imme,·s zij zouden bij vertrek met groot ver
lof teeds op A,nsterda,n 0£ Rotterdam behooren 
te worden gedirigeerd, om zich eerst, na aldaar 
in het vel'lofgangersregister te zijn ingeschre
ven, wede1· op eigen kosten naar het buiten
land te kunnen begeven . 

. \.Is voorbeeld tot welke gevolgen zoodanige 
op,·atting van vermeld wetsartikel voor laatst
betloclde categorie van verlofgangers aanlei
ding zou geven , diene het navolgende. 

Verscheidene militieplichtigen, opgetreden 
vo,lr de gemeente A,nsterdam en wonende in 
D nitschl<11id in de nabijheid van Roe1'1noncl, 
wcrden op bun verzoek bij de inlijving in 
l [aa rt j . l. toegewezen aan een der korpsen 
in laatstgenoemde plaats in garnizoen . 

Deze verlofgangers nu zouden alsdan bij 
vertrek met groot verlof moeten worden ged iri
geerd op Amsterda,n, alleen ter voldoening aan 
een administratieven maatregel , om vandaar 
waarschijnlijk over Roe,•,nond hunne verblijf
plaats in bet bnitenland weder te bereiken. 

Deze wijze van handelen berokkent onnoo
dig aan het Rijk groote kosten en den verlof
gangers verlies, zoowel aan tijd als aan geld. 

:ra gezette ovenveging van de vraag, op 
welke wijze in deze eenc regeling \\·are te 
treffen , waarbij vorenvermelde bezwaren op 
eenvoudige en doeltreffende wijze worden onder· 
vangen, bestaat er, wetswijziging daargelaten, 
m . i. slechts een m iddel waarop zulks zou 
knnnen geschieden, n.l. door den aard van 
woonplaats hebben en van vestiging, onder
scheidenlijk in de eerste en in de tweede zin
snede van art. 120 bedoeld, voor miliciens, die 
zich dadelijk na vertrek met groot verlof naar 
bet buitenland wenschen te begeven, op te 
vatten in dien 7,jn clat de aanmelcling, krach
tens dit wetsartikel, van deze verlofgangers 
bij den burgemee ter eenc1· gemeente worde 
beschouwd als een verzoek om aldaar in het 
verlofgangersregister te worden ingeschreven . 

Door zoodanige interpretatie van art. 120 
der Militiewet 1901 , zal hot doe!, bij de vast
stelling van dat wetsartikel beoogd, ten allen 
t ijde worden bereikt, terwij l ook de Yerlof
gangers als hier bedoelcl er financi eel ten 
zeerste door zullen wordcn gebaat, aangezien 
bun daa1·door de gelegenheid wordt geopend, 
bij vertrek van bet korps met groot verlof 
voor Rijkskosten naar eene N ederland sche 
gt·ensgemeente te worden vervoerd. 

Onder mededeeling van het vorenstaande heb 
ik de. eer, in afwachting van wetswijziging op 
dit stuk, U Hoogedelgestrengen te ver,meken, 
we! Uwe medewerking te willen verleenen, dat 
in den rnn·olge, in gevallen als bet onder
werpelijke, door de burgemeesters in het ge
west onder Uw bestuur, overeenkomst ig het 
vorenstaande wordc gehandeld. 

lk teeken hierbij aan, dat de korp comman
danten onder dagteekening en nummer dezes 
zijn onderricht, dat voortaan de miliciens, die 
zich na bun vertrek met groot verlof buitens
lands gaan vestigen, zoo deze zulks vel'langen, 
door hen op eene Nederlandsche grensge
meente kunnen worden ged irigeerd, alwaar 
zij zich ter inschrijving in hot verlofgangers
register bij den burgemeester zullen hebben 
aan te melden. 

Tevens is hun daarbij meegedeeld, dat aan 
miliciens, die zich direct naar het buiten
land wenschen te begeven, steeds moet worden 
aanbm·olen reeds bij de aanmelding krachtens 
art. 120 de,· Jliilitiewet, 1901, door tusschen
komst van den bnrgemeester dier - gemeente 
aan den Commissari der Kon ingin het ver
zoek te doen, om voor hun Yerblijf buitenslands 
de ingevolge art. 123 dier wet vereischte toe
stemming te mogen ontvangen. 

Ten slotte diene nog dat de korpscom
mandanten er op zijn gewezen, dat door hen 
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op gelijkc wijze kan worden gehandeld, ten 
aanzien van mili ciens, zoo der.e zulks verlan
gen, die met tijdelijk ,erlof, of bij de inlij
,ing met verlof tot eenen bepaa.lden datum 
huiswaarts worden gezonden, en dien ,erlof
tijd buitenslands wenschen door te brengen. 

De 11finister van Staat, Minister van Oorl og, 
(qet.) J. W. BERGANSIU~ . 

11 Ji,li 1904. BESLUI1', beve le11de de bekend
making van de nederlegging der Spaansche 
akte van bekrachtiging van de Conventie 
van Internationaal Privaatrecht, d.d. 's Gra• 
venhage 12 Jun i 1902, tot regeling nn de 
voogdij van m inderjarigen. (Zie Staats· 
b/a(l 1904, n• . 121.) S. 128. 

WIJ WILHEL:\ITNA, l:Nz. 

Gezien het proces-verbaal van 30 Juni 1904 
blijkens hetwelk op evengenoemden dag te 
's G1·avenha_qe heeft plaats gehad de neder
leggi ng de1· akte van bekrachtiging van Zijne 
Majesteit den Koning van Spanje van de Con
ventie van Internationaal Privaatrecht, getee
kend te 's Grnvenhaqe den 12den Jnni 1902 en 
strekkende tot regeling der voogdij van minder
jarigen ; 

Op de voordracht van Orn~en Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 4den Juli 1904, 
n•. 8072•, Directie van het Protocoi; 

Hebben goedgevonden en verstaan de be
kendmaking van voorzegde nederlegging te 
bevelen door plaatsing van dit beslnit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van D epartementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van alles wat uit m eergenoemde nederlegging 
,oortvloeit. 

Ra.hen-Ste infeld, den llden Juli 1904. 
(qet.) WILHELl\UN A. 

De lYiinisfe,· van B uitenlandsche · Zaken , 
(qet.) R. MELVIL VAN LYNDEN. 

(Uitgeg . 22 Juli 1904.) 

11 Ji, li 1904. WET, tot verhooging van het 
vie,·c/e hoofdstuk der begrooting van Staats
uitgaven voor 1903. S. 129. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 4de Afd. van dit hoofd
stuk nader vastgesteld op f 1,586,349; dat der 
8ste Afc1. op f 1,001,243 en het einc1cijfer op 
f 7,100,824.16. 

11 Juli 1904. vVE·r , tot verhooging en aan
vulling rnn het zescle hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1904. S. 130. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een 
nieuw artikel ad f 27,000, het totaal c1er 3cle 
Afd . alsmede het eindcijfer van dit hoofdstuk 
met gelijk bedrag verhoogd. 

11 Jttli 1904. W :wr, tot aanvnlling en Yer· 
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegro~ting YOOr het dienstjaar 1204. 
S. 131. 

Bij cleze wet worclt na toevoeging van een 
nieuw artikel ad f 158,025, het totaal de,· 4de 
Afd. van dit hoofdstnk nader vastgesteld op 
f 2,283,194 en bet eindcijfer op/ 26,735,896.33" . 

· 11 Juli 1904. WET, h oudende wijziging rnn 
het tweecle hoofdstuk der Staatsbegrooting 
,·oor het dienstjaar 1903. S. 132. 

Bij deze wet wordt na. ve rhooging en ver
mindering van een artikel , het totaal der lste 
Afd. ,·an dit hoofstuk gebracht op/ 352,447.75 
en da.t der 4de Afd. op f 24,612.25. 

11 J«li 1904. WET , tot bekrachtiging Yan 
den onderhandschen verkoop van een stuk 
voormaligen vestinggrond te Be,·gen op 
Zoom aa.n de R . K. Parochie van 0 . L. 
Vrouw H emelvaart te Be,·gen op Zoo,n. 
S. 133. 

11 Juli 1904. Wr~T, houdencle nadere WIJZ I· 

ging en aanvulling der wet van 18 J uli 
18!10 (Staatsblacl n•. 109), tot regeling der 
pensioenen van de rn i ndere geem ployee rden 
enz., op daggeld werkzaam bij de inrich• 
tingen van 's Rijks zee- en landmacht. 
s. 134. 

Bijl. Band. 2• Kamer 1903/1904, 11°.112, 1-6. 
Han(l. id. 1903i1904, bladz. 2273-2279. 
Hand. 1 • Karner 1903/1904, bladz. 420-422, 432. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen teweten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de noodzakelijkheid is gebleken n n eene 
naclere wijziging en aanvulling der wet van 
18 Juli 1890 (S taatsblad n°. 109), tot regeling 
der pensioenen van de mindere geemployeerden, 
werklieden en bedienden, op daggeld werk
zaum bij inrichtingen van 's Rijks zee- en land
macht, gewijzigd bij de wetten van 21 Maart 
1896 (Staat8blad n•. 50) en rnn 9 Apr il 1897 
(Staatsblad n°. 83) ; 

Zoo is het , dat W ij, den Raad rnn State enz. 
Art. 1. Aan artikel 1 der wet van 18 Juli 

1890 (Staatsblad n•. 109) worden toegevoegd 
een tweede en een erde lid, luidende: 

,,Tot de mindere geemployeerden in het 
vorige lid bedoeld, behooren ook de wachters 
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en tijdelijke wacbters op verdediging werken, 
in legerplaatsen en bij onder het Departement 
van Marine of het Departement van Oorlog 
ressorteerende scbietbanen , oefeningsterrei nen, 
gobouwen , sluizen bruggen en liobttorens, al • 
mede do t ijdelijke op,dchters, t ijdelijke teeke
naars on tijdelijke opziohters-teekenaars d er 
Genie. 

,,Het hepaalde bij het eer te en hot tweede 
l id van dit artikel is mede van toepass ing in
goval door de daarin bedoelcl pe,·sonen op 
uurloon of weekloon wordt gewerkt." 

2 . Aan artikel 3 der wet van 18 ,Juli 1890 
(Staat blarl n°. 109) worden toegevoegd een 
cl rde en een vierde lid , luidende : 

,. De tijd , gedurende welken wegens ziekte 
of ,·erlof geen dienst is gedaan, telt als dienst
tijd mede. De tijd, gedurende welken gevan
genisstraf, principale of vervangende heohtenis 
is ondergaan , komt niet in aanmerking. 

,, Bij do bepaling van den grondslag voor de 
vaststelling van bet pensioenbodrag word t in 
rckening gebracht bet werkelijk genoten loon, 
wnaronder wordt verstaan elke uitkeering, 
welke de belangbebbende al vergoeding voor 
,-. ijnen arbeid of gedurende t il tand van den 
arbeid vanwege den taat heeft ontvangen, 
met inbegrip van het genot van v rije woning, 
volgens daarvoor door Ons vast te tellen 
regelen ." 

3 . Artikel 5 der wet van 18 .) uli 1890 
( faatsblml n°. 109) wordt gel ezen als volgt: 

,,Jiet door den mindero gcemployeerde, 
werkman of bediende eigendunkolijk ve rlaten 
van den d ienst en bet ontslag wegens wange
tli-ag doen, b ij weder ind ien ttreding bij eene 
imi (:hting van 's Rijks zee- of landmaoht, met 
name ook in een der betrekkingen, bedoeld 
in artikel 1, 2de lid, alle aan praak op pen
sioen ter zake van vorige diensten bij ,l io in
ri chtingen verloren gaan. 

,,Bij weder indiensttreding bij eene inricb
ting van 's Rijks zee- of landmacbt, met name 
ook in een der betrekkingen, bedoeld in arti 
kel 1, 2de lid , na ontslag op verzoek, komen 
do v66r bet ontslag bewezen diensten bij de 
borekening van het pensioen in aanmerking, 
m its het verzoek om ontslag is ge chied overeen
komstig daarvoor door Ons te stellen regelen." 

4. De aanbef van artikel 11 de r wet van 
1 ,Juli 1890 (Sfaatsblacl n°. 109) wordt gelezen 
als volgt: 

,,Aan mindere geemployeerden, werklieden 
en bed ienden, die minstens tien jaren bij de 
Rijksinrichtingen of werkvaartu igen, met name 
ook in een der betrekkingen, bedoeld in ar
tikel 1, 2de lid , werkzaam zijn gewoe t, enz.". 

5 . In de artikelon 12, 15, 19 en 22 der wet 
van 1 ,Juli 1890 (Staatsblarl u•. 109) worclt 
voor ,,daggeld" gelezen ,,loon". 

L asten en bevelen , enz. 
Gegeven te Rabcn- teinfelcl, den llden Juli 

1904. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Jiiniste,· v<m Staat, Mi nister van Oorlog, 
(,get. ) ,J. W. BEROANSIUS. 

De ,lfiniste,· -van ,1forine, (,get.) ELLIS. 

(Uitgeg. 28 Juli 1904.J 

11 Juli 1904. "\VET, houclende \\·ij,-.iging en 
verbooging van bet achtsfe boofdstuk der 
Staat begrooting voor hct d ienstjaar 1904 . 
S. 135. 

Bij dezc wet wo,·dt na t eYoeging en YCl'· 

mindering van ecnige artikelen, bet totaal de,· 
15de A.fd. Yan dit boofd tuk nader va tgesteld 
op f 1,953,500 ; dat der 23s te Afd. op .f 4,183,640 
en bet eindcij fe r op f 20,783,020. 

11 Juli 1904. Wi•:T , boudende beschikbaar
stelling van gclden, wegens door het Dc
partement van Oorl og gedane verstrek
kingen, voor den dien t ,·an 1904. S. 136. 

Bij dezo wet worden de gelden, wegens door 
bet Departement van Oorlog gedane verstrek 
kingen, ten bed rage van f 194,074.30·•, in 
's Rijks chatk ist voorbanden, ten behoeve van 
dat Departement, tot het doon rnn betalingen 
voor den dienst van 1904, beschikbaar gcsteld. 

11 Juli 1904. vVET, houdende goedkeuring 
van oen contract met de Naamlooze V en
nootschap ,,de K oninklijke W ost-Indische 
Maildionst" wegens bet uitvoeren van eeno 
vaart Yan A,n,qferclain naar Paramaribo en 
Curarao en terug. '. 137. 

WIJ vVILHEL)llNA, J-:Nz .. doen teweten: 

Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 
dat ingevolge de slotalinea van artikel 26 der 
wet van 15 Apri l 18!ll ( taat.ob/ad n°. 87) bet 
door Onzen Minister van Waterstaat, H andel 
en Nijve rheid met de Naamlooze Vennoot
scbap ,,de K oninklijke West-Inclische Maildienst", 
onder dagteekeni ng van 28/30 J anuari 1904 
gesloten contract wegen s het u itvoeren van 
eene vaart van .Amsrel'llam naar Pa,·amaribo 
en Cura,.ao en terug, bij de wet behoort te 
worden goedgekeurd; 

Zoo is h et dat Wij , don Raad van State, enz. 
Art. 1. H et in afscbrift bij deze wet ge

voegde contract, J en 2 /30 Januari 1904 door 
Onzen .Minister van W aterstaat, Handel en 
Nijverbeid met de Naamlooze V ennootschap 
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.,de Koninklijke West-Indische ,Vailclienst" aan 
gegaan, wordt goedgekeurd . 

2. H et contmct, bij artikel 1 vermeld, wordt 
gratis geregistreerd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Ruben-Steinfeld, den 11,Juli 1904. 

(get. ) WILHEL~II A. 
TJe ,Vi11 . um TVaterstaat, Hanclel en Nij verheid, 

(r;et. ) DE MAREZ On; Ns. 
(Uitgeg. :.l6 Juli 1904.) 

A b'SCJ I RU"'l' . 

Tusschen den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, handelencle namens den 
tltaat cler N ederlancleu, (in clit contract verder 
,,de taat" genoemcl), contractant ter eenre, 
en de Naamloor,e Vennootschap ,,de K onink
lijke West-Indische :Mailclienst". vertegen
woordigd door de heeren GEORGE A uom,T 
baron TINDAL en CASPER WILLEM REINHARD 
tlcHOJ.'l'EN junior te Amsterdam (in clit con
tract vercler ,,de V ennootschap" geuoemcl), 
ter anclere zijdc, is, behouclens bekrach t iging 
door de wet, overeengekomen als volgt : 

Art. 1. De Yennootschap verbindt zich, om 
met stoomscbepen oncler Neclerlandsche vlug 
eenmaal in de veertien dagen eene vaart te 
cloen uitvoeren van Amsterdam naar Para
maribo en Cura<;ao en van Cura<;ao naar Para
maribo en Amsterdam, en claarmede de bl'ieven
malen en de voorwcrpen der pakketpost over 
te brengen, welke, tot dat eincle, door of 
namens de po tadministratie van Nederlancl, 
van Suriname, van Cura<;ao of van andere 
landen, te Amsterdam, Paramaribo, Cura<;ao 
of in eenige anclere haven welke door de 
stoomschepen ;ml worclen aangedaan , zullen 
worden afgegeven. 

2. De Vennootschap zal, voor het uitvoeren 
van lien in artikel 1 omschreven clienst , kunnen 
bezigen de thans bij haar in gebmik of voor · 
haar in aanbouw r,ijncle stoomschepen. 

W anneer een of meer der vorenbedoelcle 
stoomschepen verloren gaan of voor goecl clan 
we! tijdelijk buiten clienst moeten worden ge' 
steld, en met de overblijvencle stoomschepen 
niet meer in eene geregelde uitvoering van 
den clienst kan worclen voorzien, zal, tenzij 
de onmogelijkheid claarvan ten genoegen van 
den )linister van "\Vate rstaat, Handel en Nij
,·erheid wordt aangetoond, de Vennoot chap 
tijdelijk zoo vcle ancle re stoomschepen in de 
vaart brengen als tot verzekel'ing van den 
dienst zullen noodig zijn. 

In dat geval zullen daartoe stoomsehepen 
oncler vreemcle vlag mogen worden gebezigd , 
doch alleen wanneer, ten genoegen van den 

~Iinister van v\Taterstaat, Handel Nijverhoid, 
is aangetoond, dat de Vennootsclrnp geene 
voor haren dien t geschikte onder Neder
lanclsche v lag varencle stoornschepen heeft 
knnnen verkrijgen. 

I n ieder geval zal alsclan, r,oo spoeclig moge
lijk, doch uiterlijk binnen twaalf maanden, 
door den aanbouw of aankoop van nieuwe 
schepen, of door aankoop van reeds in de 
vaart zijnde schepen, het laatste alleen bij 
uitzondering en behoudens goeclkenring Yan 
den Minister nm ·water taat, Handel en Nij
verheid voorgoed in de aanvulling harer vloot 
moeten worclen voorzien. 

Nieuwc stoomschepen, die ter ve1·vanging 
van de in de eerste alinea becloelcle schepen 
of om an cl ere reclenen voorgoed in de Yaart 
worden gebracht, moeten, overeenkomstig de 
daartoe door den voornoemden Minister goed 
te kenren plannen, in Nederland geboll\1·cl 
worden . 

De vei·plichting orn schepeu in Nederlancl 
te doen bouwen geldt slechts yoor zoover de 
bouw op Nederlanclsche werven van schepen, 
welke aan de eischen Yan den clienst der 
V ennootschap, in verbancl rnet de bepalingen 
van dit contract, beantwoorden, alsmede hunne 
goede en tijdige aflever ing, even goed als op 
buitenlandsche werven , verzekercl zijn en voor 
die schepen gecn hoogere prijs te besteclen is, 
dan bij gunstig bekendc lrnitenland ehe werven. 

lnclien de Vennootschap handelt in strijd 
met het uepaalde bij de twee vorige alinea 's , 
verbeurt z ij eene boete van f 15,000 voor elke 
overtreding. 

Verschillen over de uitlegging en de toe
passing van de clrie vorigc ~linea's worden in 
het h oog -te re sort be Ii t door drie scheids
lieden, poor partijen te benoemen, die als 
goede mannen naar hillijkheid oorcleclen. 

Is omtrent hunne benoeming binnen zes 
weken naclat door een cle r partijen eene be
slissing door scheidslieden schriftelijk is ver
langd, geene overeenstemrniug tusschen partijen 
verkregen, clan worden de scheiclslieden, op 
verzoek van de meest gereede partij , benoemd 
overeenkomstig art. 624 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

3 . De stoomschepen zullen uit Amsterdam 
vertrekken des Woensdags om de veerti en 
dagen en in den regcl niet vroeger dan te 
10 uur 's morgens (Amsterdamsche tijd). 

Van een voo1·genomen vertrek v66r 10 uur 
's rnorgens zal door of vanwege den Gezag
voercler van het stoornsch ip, ten minste 24 uur 
te voren, worden kennis gegeven aau den 
Directenr van het postkantoor te Amsterdam. 
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Uit Curac;ao naar Paramaribo Yertrekken 
de stoomsehepen zoo na mogelijk met tussehen
poozen van 14 dagen en uit Paramaribo naar 
Amsterdam des l\'Iaandags ; beide vertrekken 
volgens een Yooraf Yast te stellen en open baar 
te maken vaarplan. 

De Vennootschap is intusschen bernegd bet 
tijdstip van vert rek uit Paramaribo een <lag 
late ,· te stellen en dat uit urac;ao hoogstens 
twee dagen vroeger of twee dagen later dan 
op bet vaarplan is aangeduid. 

D e clag en h et tijdstip van rn rtrek uit 
Paramaribo en Curac;ao zu llen ten minste 
24 uren te Yoren door den agent der Ven
nootschap alclaar aan den Directeur van het 
postkan toor in de haven van Yertrek worden 
01 gegeYen. 

Zoolang de Royal 8team Packet Coinpany 
een veertiendaagschen clienst tusschen Enge
land en v\~est-Inclie cloet uitvoeren, zullen de 
in dit artikel genoemde afvaarten uit Amster
dam plaats Yinden • in de week, waarin ge
noerncle toombootonderneming geene afvaar
ten heeft van Engeland naar vVest-Indie, en 
di e uit Paramaribo naar Amsterdam in de 
week waarin zij geene afvaarten heeft van 
W est-Indie naar Engeland. 

D e Minister Yan Waterstaat, Handel en 
N ijverheid is bevoegd een anderen dag van 
afvaart uit Amsterdam en uit Paramaribo 
vast te stellen, mits daarvan clrie maanden te 
voren aan de Yennootschap kennis gevende. 

4 . Op de reis van Amsterdam naar P ara
maribo zal, zonder toesternming van den Mi
nister van Waterstaat, Handel en ij ve rheid , 
geen haven mogen worclen aangedaan . 

Wanneer met toe temming van den ge
noemden Minister op die reis eene haven 
wordt bezocht , en het Hoofdbestuur der 
P osterijen in N ederland aldaar eene b rieven
maal of voonverpen cler pakketpost wenscht 
te doen in schepen, za l, in onderl ing overleg, 
het uiterste tijdstip worden vastgesteld, waarop 
die aan boord te nemen post aldaar moet zijn 
aangekomen. 

Bij te late aankomst van de po~t in die 
haven, zal bet stoomschi p zoo noodig 24 uren 
wachten, tegen eene vergoeding, berekend naar 
f 15 per uur. 

Op de reis van Paramaribo naar Amsterdam 
zal mogen worden aangelegd in de haven van 
Havre en in zoodan ige andere ha,en als nader 
tusschen partijen mocht worden o,·ereenge
komen. 

Zoo clit door het Hoofdbestuur der Poste
rij en wordt verlangd, zullen alsdan alle b1·ioven
malen en de voonverpen der pakketpost, of 

een gecleelte daan·an , te Hane of in eenc 
andere haven, waar worclt aangelegd, moeten 
worden ontscheept. 

Indien brievenmaleu of voonverpen cler 
pakketpost Yoor r ecle rland in eene andere 
haven clan die van H:ivre te ontschepen zijn, 
zal, in on derling overleg, zonde r Yermeerde
ring van den bij artikel 5 hierna vastgestelden 
duur voor de reis van Paramaribo tot Am
sterdam , rnede worden overeengekomen 0111 -

trent den reisduu r van Pat·amaribo tot die 
lrn,eu en van die haven tot Amsterdam. 

5 . De reizen moeten, behoudens gevallen 
van overmacht , worden afgelegd als volgt : 

van Am terdam naar Paramaribo in 19 et
malen: van Paramaribo naar Curac;ao in 15 
etmalen, met inbegrip van de los- en ligdagen 
te Paramaribo, na aankomst u it Amsterdam : 

van urac;ao naar Paramaribo, tot aan het 
tijdstip van vertrek naar H:ivre in 15 etmalen ; 

van Paramaribo naar Havre in 19 etmal en 
en van Havre naar Amsterdam in 4 etmalen, 
met inbegrip van de los- en ligdagen te H:in-c, 
na aankomst uit Paramaribo. 

6. Bij aankomst ter plaatse van bestemmiI1g 
of in eenige andere haven onderweg, waar de 
post te ontschepen is, zal de post het aller
eerst ontscheept en naar het postkantoor o,er
gebracht worden, overeenkomstig de voor
schriften, die claaromtrent door het H oofdbe
stuur der Posterijen in ederland zullen 
gegeven worden. 

In geval ,an aankomst des nachts, gesch iedt 
de overbrenging den volgenden morgen ½OO 

vroegtijd ig mogel~jk. 
Omtrent het aan boord nemen van de pos t 

te Amsterdam of in ecnige andere ba,en, zal 
de Vennootschap zich mede gedragen naar de 
claaromtrent door h et genoemde H oofdbestuur 
te geven voorschriften. 

7 . Indien tengevolge van averij of andere 
omstandigbeden de stoomschepen onclerweg 
eene haven moeten binnenloopen of in eene 
haven !anger moeten verblijven dan anders 
bet geYal zou zijn geweest, en daardoor een 
oponthoud van drie of meer dagen kan ont
staan, zal de Y en nqotschap verplicht zijn, de 
post met de eerstvertrekkende gelegenheid, 
die zich in die baYen aanbiedt, naar hare be
stemming te verzenden. 

De kosten dezer verzencling komen ten 
laste van de V ennootschap, tenzij het opont
houd buiten hare chuld of nalatigbeicl en 
buiten de schuld of nalatigheicl van de personen 
voor wie zij aansprakelijk is, veroorzaakt :r.ij . 

8 . De brievenmalen en de met aangifte Yan 
waarde Yerzonden voorwerpen cler pakketpost 
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worden aan boord der stoomschepcn geborgen 
in eene afzonderlijke, daartoe bepaaldelijk in
gerichte bewaarplaats, waar zij ,:ooveel moge
lijk tegen beschadiging door water, brand of 
dergelijke ongevallen en tegon ontn-eemding 
gevrijwaard zijn. 

Die bewaarplaats moet van eene goede ver
zekerde sluiting voorzien ~ijn. 

De gcwone voorwerpen cl er pakketpost 
kunnen, voor zoover in de vorenbedoelde be: 
waarplaats geene ruimte meer i~. op eene 
,·eilige plaats bij de vruchtgoederen worden 
geborg,rn. 

9 . In geval ,an schipbreu k of eonig ander 
ongeval, wordt tot redding van de post al 
het mogelijke aangewencl. 

De ,ennootschap Yerbinclt z ich om de Ge
zag,·oerders cler stoomschepen daaromtrent 
van bepaalde ,,oorsch ,·ifton te vooi-zien en h un 
de zorg voor cl ie reclding zeer b ijzonder aan 
te bevelen. 

10. De V ennootschap geniet YOO r het ten 
uib·oer leggen van den in deze overeenkomst 
omschreven dien t eene betaling van f 1300 
voor elke over den geheelen afstand volbrachte 
reis van Amsterdam naar Parama,·ibo en 
Curaqao of van CLHaQao naar Paramaribo en 
Am sterdam. 

Ind ien echter door de voorwerpen cler pak
ketpost, op cle vaart tussch en twee havens, 
meer ruimte clan twee l\[ ,_ wordt ingenomen, 
zal voor die meerdere ruimte betaling ge
schieden, berekend tegen f 40 per :i\1 ". 

Onverminclercl de toepass ing van boete 
iugevolge art. 16, a, wordt Yom· eene niet of 
slechts ten deelc uitgeYoerde rei door de 
Y ennootschap geene betaling genoten . I s 
echter bet slechts ten cleele uitvoeren rnn de 
reis het gevolg van schipbreuk of een ige andere 
zeeramp, zoo zal de Minister van ,-vaterstaat, 
Handel en N ijYerheicl , ind ien en voor zoover 
naar zijn oorcleel daartoe tcrmen bcstaan, aan 
de , · onnootsclrnp eene vergoeding toekennen 
tot een door hem te bepalen gecleelte van 
hetgeen bij geheele uitvoering zou verscliul
d igd zijn geweest. 

11. D e betaling van hetgeen ingovoige dit 
contract aau de Y ennootschap verschuldigd 
is, geschi edt driemaandelijks rnnwege den 
Minister van 1Vate rstaat, H andel en Nijrnr
heid, op declan1tien door de , ·ennootschap 
aan dien :Min ister in te dienen. 

12. H et vervoer der kisteu, valiezen of 
zakken , die voor cle yerzending Yan cle post 
dienen of gediend hebben, en lod ig door het 
oene Bestuur der Posterijen aan hot andere 
worden temggezonclen, geschiedt kosteloos. 

1904. 

13. H et ve1Toe 1· door de I ennoot chap of 
door de bemanning der stoomschopen van 
brieven, anders clan op last van het Hoofclbe
stuur der Posterijon in Nederland, is uitdruk
kelijk verboden. 

OnYorminderd de toepassing Yan de wette
lijke bepal ingen op het verboden briernnver
voer, zal, bijaldien h et genoemde H oofdbestum· 
dit Yerlangt, de Vennootschap verpl ich t wezen, 
personen die in haren dienst zijn, te ontslam1, 
indien zij zich aan ,:oodanig Yerboden ver,oer 
hobben schuldig gemaakt. 

14. De Y ennootschap zal de:-.en d ienst , 
zonder uitdrnkkelijke toestemming ,·an den 
Minister rnn Watorstaat, Handel on Nijrn,·
heid , niet aan derden mogen overclragen. 

Ovcreenkomsten waarbij wordt bedoelcl, om 
verpl ichtingen op g roncl rnn dit contrnct op 
de Y en nootschap rn tonde, aan derclen over 
te dragen, behoeven mede, alvoren s uib·oering 
te erlangen, de goedkeuring rnn den genoem
den }Iinister. 

15. H ot is aan de V ennootschap uitclrukkc
lijk ve rboden om zonder toestemming van 
den )linister van Waterstaat, Handel en :N ij
verheid, wegens het vervoer van de post door 
middel van hare stoomschepen, met vreemde 
postbestu ren overeen komsten aan te gaan, of 
zich, anders clan volgens opd racht van het 
Hoofdbestuur dor P ostorijen in N ederlancl , 
met posh·orvoe1· to belasten. 

Y oor elke reis , waarop, in strijd met het 
vorenstnaude, zoodanig vorboden vervoe r plants 
heeft, ve rbeurt de Yennootschap allo aftll · 
spraak op betaling, onverminderd de bevoegd
heid van den t:ltaat, orn dit contract onm id
dellijk te , erbreken , zonder tot eenige ,erdere 
betaling of eenige schadeloosstelling gehouden 
te zijn. 

16. Zonder praej ucli co van de ,ordering, 
welko, bij het niet-nakomen door do Y ennoot
schap rnn de op haa r rustende verplichtingen, 
o,erigens op g rond ,·an d it con tract of rnn 
eonigo wet tegen de , ennootschap zou kunnen 
worden ingesteld, zullen , behouclens ovonnae:ht , 
in de nagemelde gevallen de volgende boeten 
verschuldigcl v.ijn: 

a. eene boete van f 200 voor elken clag 
waarop het stoomschip later clan den vastge
stelden , ertrekclag uit Amsterdam vertrekt, 
met clien verstande, dat, wanneer tien dagen 
na den becloelden vertrekdag de reis nog n iet 
ondemomen is, eene boete van f zOOO voor de 
Yertrnagcle of n iet ondernomen reis, zonder 
verdere korting, zal versch uldigd zijn; 

b. eene boete mu f 100 voor elken dug dnt 
ecn stoomschip noeger of later uit Purama-
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ribo of uit Curai;ao vertrekt, dau bij art. 3 is 
toegestaan ; 

c. eeue boete van f 5 per uur voor de. oer te 
ze uren; 

ccne boetc van f l.O per uu r voor de tweede 
ze ur·en; 

eene boete van f 15 per uur voor de vol
ge11de twaalf uren, 
welke de vaart van .Amsterdam uaar Parama
ribo of vau Paramaribo naar H avre of naar 
ecnige andere haven op de reis naa1· .Amster
dam ]anger heeft geduurd clan daarvoor is 
vastges teld ; en v oorts van f 15 v oo r e lk uur 
tc late aankomst boven een etmaal; 

d. eene boete van f 5 per uur voor de ee1·ste 
twaal f u ren ; 

eene boete van f 10 per unr voor de tweede 
twaalf ,uen , 
clat de reis van Paramaribo naar Curac;ao, van 
Cu raqao naar Paramaribo of van Havrn of 
van eenigc andere haven naar .Amsterdam op de 
reis van Paramaribo naar Amsterdam ]anger 
heeft gecluurcl clan claarvoor is vastges tclcl; en 

voorts f 10 voor elk uur te late aaukomst 
boven een etmaal; 

e. eene boete van f 10 tot f 250 b ij onvol
doencle zo 1·g voor de post aan boorcl der stoom
schepen , of door de bemanning bij het in- en 
ontschepen en het vervoeren van de post, 
inclien ten gevolge daarvau eenig voonverp 
bescbadigcl wordt of in bet ongereede geraakt. 
en zulks onverminderd de verplichting der 
V ennootschap tot betaling van de scbacleloos
stcllingen, welke de postbesturen, wi e bet aan
gaat, aan de afzenders of de geaclres ee rclen 
cler b rieven of anclcre stukken zullen hebben 
to vergoeclcn ; 

f eene boete van f 10 tot f 250 voor elke 
vcrzuimcle, vertraagde of verkeerde afgifte 
van eeuig voorwerp der post. 

H et bed rag der sub e en f becloelcle boeten 
worclt telkenmale, binnen de aangegeven 
g renzen , bepaalcl door den ::11inistor van 
Waterstaat, Handel en NijYerheid. 

H et gezamenlijk beclrag cler boeten zal, be
halve wanneer de boete bet gevolg is van te 
Jaat vert rek of het niet onclernemeu der reis, 
als hiervoren snb a becloelcl, voor elke reis 
11iet meer kunnen beloopcn clan het bedrag 
cler vergoeding per rcis. 

V oor de toepassing van clit artikel zal averij 
aan machines, ketel , schroeven enz. , al is die 
niet aan zeeevenementen toe te schrij ven, ook 
als overmacht worcleu be chouwcl , wunneer 
redelijkerwijze is aan te nemen, clat zij niet 
door betere voorzorgen hacl kunnen worclen 
voorkomen. 

17. Dit contract treedt in werking na goed
keuring bij de wet , op 1 April 1904 en wordt 
gesloten voor vijf jaren. 

De reizen v66r het eincle van den vijfjarigcn 
termijn aangevangen, en na afloop daarvau 
volbracht, vallen mede onder de bepalingeu 
van dit contract. 

D e }finistei· van W aterstaat , H andel en 
Nijverbeid is bevoegcl cli t contract te alien 
tijde aan de V ennootschap op te zeggen, bij al 
dieu cleze in de nakoming van de voorwaar
den en bepalingen dam·van mocht te kort 
schie te n , h ebo ucle ns all e eventue e]e rechte n v nn 
clen Staat op vergoeding van schadc en interest 
en onverminderd de verplichting d~r Vennoot
schap tot betaling van cle beloopen boeten. 

De V ennootschap worclt geacbt te kort te 
schieten, indien zij , na herhaalde aaumaning 
en beboeting, in gebreke blijft de voorwaarden 
van dit contract behoodijk te vervullen, in 
dier voege, dat de nauwkeurige en regelmatige 
uitvoering van den d ienst niet verzekercl is. 

18 . De V ennoot chap ncemt voor hare reke
ning de kosten van zegel en leges van dit con
tract, zoomecle de kosten van denzelfclen aarcl, 
op de betalingstukken va llende. 

Aldus overeengekomeu, in club be! opgemaakt 
.Amsterdam 28 en ondcrteekencl te , 

1 
, den 

30 
.Ja-

s raven 1age 
nuari 1904. 

De Min. 'Van Water tcwt, Handel en Nijverheicl, 
(get. ) DE :liAUEZ 0YE NS. 

De naanilooze vennootschap de .,J(oninklijke 
West-Inclische Maildie,ut'', 

(get. ) G . .A. TINDA L. 

C. W. R i-lCHOL'l'F.N ,J R. 

Voor een luiclend afschrift, 
De S ecreta1·is-Genercuil van het Di;partement van 

Waterstaat, H cmclel en Nij verheid, 
(qet.) D E Bosci-r KmlPER. 

11 Juli 1904. Wi,:T, tot verbctering van de 
Schipbeek en de Regge. S. 138. 

·wIJ WILHELMINA, E NZ .. doen te weteu: 

.A.lzoo vVij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is cle totstandkoming der 
verbetering van de rivieren de Schipbeek en 
de R egge door eenc gelc1elijke bijclrage uit 
's Rijks scbatkist te bevorderen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad Yan State, enz. 
.A.rt. t . Uit 's Rijks chatkist worcl en bij

dragen Yerleend : 
aan h et waterschap de Schipbeek van 50 pCt. 

de 1· kosten voo,· de voltooiing van cle verbe
tering der B eneden-Schipbeek en voor de vcr-
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betel'ing van de Bolksbeek tot cen maximnm
beclrag van / 16,000 (zestien dttizend gnlde11 ) ,-

aan de provincie Overijssel van 50 pCt. der 
kosten voor de verbetering van de Bm..-.ye,·
B eek en van de Diepenhei,ner Molenbeek tot een 
maximum-bedrag van / 75,000 (vijf en zeventig 
d1,izencl gulden); 

a an hct watcrschap de Regge van 50 pCt. der 
kosten voor de voltooiing van de ve l.'bete l'ing 
de,· R egge en hare zijstroomen, die bij hooge 
standen Schipbeekwater afvoeren, tot een maxi 
mum-beclrag van / 142,500 (homlercl ticee en 
-veertig rluizencl cijfhonrle;·d gulden). 

Lasten en bcvelen, enz. 
Gegevcn te Raben-Steinfeld, den 11 J"ttli 1904. 

(get.) WILHELMINA. 
De Jiin. ·van l-Vater.Ytaat, Handel en Nijverhe.frl , 

(get.) DE J\I.AREZ 0YENS. 

(Ui tgeg . 30 Ji,li 1904.) 

11 J uli 1904. VV.1<;T, houdende toekenning van 
een renteloos voorschot uit 's R ijks schat
ki st ten behoevc van den aanleg en het 
in exploitatie brnngen van een spoorweg 
van Lichtenvoorde-Groenlo naar Z edclam. 
s. ] il9. 

W lJ 'l,VILHELillN A , ENZ . . doen te we ten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hcbben, 

dat het wen chelijk is, den aanleg te bevor
deren van een poonveg van Lichtenvoorde
&roenlo naar Z eddmn ; 

Zoo is het, clat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. Uit 's Rijks schatki st worclt een 

renteloos voorschot beschikbaar gesteld ten 
bedrago van een clercle cler kosten van aanl eg 
en het in exploitatie brengen, cloch tot geen 
hooger bed rag clan f 150,000, ten behoeve van 
een spoorweg van L ichtenvoorde-(lroenlo naar 
Z eddam. 

2. Het in artikel 1 genoemcle rentelooze 
voorschot wordt onder voorwaarden, door Ons 
of krachtens Onze machtiging -te stellen, to -
gekend aan den concessionaris voor den aan
lcg van den aldaar genoemden spoorweg, doch 
niet, clan nadat door belanghebbenclen bij 
clien aanleg daarvoor, ten genoegen van Onzen 
}Iinister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, volcloende onclersteuning zal zijn ver
leend, oncler geene andere voor_waarclen, clan 
waai-op de goedkeuring van genoemclcn }li
nister zal zijn verkregen. 

L as ten en bevelen, enz. 
Gegeven tc Raben-Steinfe lcl , den 11,J uli 1904. 

(get. ) WILHELMIN .A. 
J)p J[in. mn lVat~·-•laat, Handel en N ijrerheiil, 

(get.) Df: ::\fA.REZ 0YENS. 

(Ui tgeg. 2 Aug. 1904.) 

11 J nli 1904. 'l,V ET , tot het in beheer en onder
houcl nemen Yan een gedeeltc boorcl met 
jaagpad van het Groot N oordhollandsch 
Kanaal bij het Rijk. B. 140. 

vVu WILHEL11INA, E NZ .. cloen te weten: 

Alzoo vVij in oven veging genomen hcbben, 
clat bet wenschclijk is, een gedeelte boorcl met 
jaagpacl van het G,,·oot N oo,·dholland.•ch Kanaal 
in beheer en onclerboucl bij hct Rijk te nemen; 

Gelct op artikel 1, tweeclc lid, cl cr wet van 
10 November 1900 (Strmtsblad n•. 176) ; 

Zoo is het, clat vVij, den Raad rnn Rtate, enz. 

E enig a1"fikel. 

Bij het Rijk worclt in beheer en onderhoud 
genomen het boorcl met claarlangs Jiggend 
jaagpacl , than s in beheer en onderhoucl bij de 
gemeente A.lkmaar, aan de wcstzijde van het 
(h oot N oordhollanclsch Kanaal van de vaste 
brng op 91 meter benoorcl cn kilomcterpaal ~8 
tot 104 meter bcnoorcl en di e brng. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Raben-Steinfelcl, den ll .Juli l!l04. 

(qet.) WILH B;LJ\[IN A. 
De ,Vi n. van W aterstaa/, Handel en Nij1,erheid , 

(qet. ) 1m lUARliZ On:Ns. 
(Uit_qeg . 30 J« li 1904.) 

11 .J« li 1904. vVKr, tot aanvulling en verboo
booging van het 11egende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het clienstjaa,· 1901. 
S. 141. 

Bij cleze wet worclt tusschen cle artt. 139 
en 140 ingelascht: 

A,·t. 139bis. Vervang ing van den overweg 
in den L eirlschen straatweg nabij Utrecht door 
een onderdoorgang f 10,000. 

Tengevolge van het voren taancle wordt het 
totaal der 3cle Atd. , al mecle het ein<lcijfer van 
dit hoofd tuk met gelijk bedrag vei-lwogd. 

11 .11, li 1904. WET, houclencle toekenn ing Yan 
een renteloos voorschot uit 's Rijks schat
ki st ten behoevc van den aanleg en het 
in exploitati e brcngen van cen spoorweg 
van Zwol/e naar Blokzijl. S. 142. 

WrJ vVILHEL1J1NA, I:Nz . . cloen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat het wenschelijk is, den aanleg te bevorde
ren van een spoorwcg Yan Z,colle naar Blokzijl; 

Zoo is het, clat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 

renteloos Yoorschot beschikbaar gesteld ten 
bedrage Yan een derde der kostcn ,, an aunleg 
en het in exploitatie brengen, cloch tot gecn 

20• 



308 11 JULI 1904. 

hooger bcdrag clan f 180,000, ten behoe,o rnn 
een spoorwcg van Z1colle naar Blokzijl. 

2 . H et in artikel 1 genoemde rentelom,e 
voorschot wordt onder voorwaarden, door Ons 
of krachtens Onze rnachtiging te stellen toe
gekend aan den concess ionaris voor den aan
leg van den aldaar genoemden spoorweg, doch 
niet dan nadat door belanghebbenden b\i dien 
aanleg daarvoor, ten genoegen ,an Onzen 1\fi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 
voldoende ondersteuning zal zijn rnrleend, 
onder geene andere voorwaarden, dan waarop 
de goedkeuring ,an genoemdcn )finister zal 
zijn verkregen. 

Las ten en be, elen, enz. 

Gege, en te Raben- teinfcld , den 11 :Juli 1904. 

(get.) WILHEL )UN A. 

De Min. i·an lVate,·staat, Handel en Njji·e,·heid, 
(r;et. ) 1m MAR~:z On~N~. 

(Uitgeg. 2 Aitg. 1904.) 

11 J«li l!l04. BESLULT, houdend tJ besli sing 
dat verkoo1 ,· an gerneentegt-ond voor den 
bouw eener bijzondere school , verre be
·neden de waarde, niet voor goedkeuring 
vatbaar i , ook nl i van de oprichting 
dier bij,mnderc school belangrijke verrnin
dering ,·an de kosten van het openbaar 
onderwijs te vcrwachten. 

Wr.r WILHELlYITNA, ~:Nz. 

Overwegcnde, dat bij be luit van 1 No
vember 1903 cle raad der gem en te L!, ren het 
verzoek ,an het R.-K. kerkbcstuur aldanr -
om voor f 0.50 per )'[ ' . grondcn in koop te 
verkrijgcn - heeft toegewezen ; daarbij o,er
wcgendc, dat die gronden zouden trekken 
,oor den bouw eener bijzonderc school , oor 
lager onderwijs , oor jongen , waardo r de 
gemeente ontlast 7.0u worclcn van kosten voor 
het openbaar onderwijs; we ha!Ye hetgerneente
belang mecbracht aan hot vernoek to voldoen: 

dat Gedeputeercl c Staten van J oord-Holland 
bij be luit van 16 ]\foart l.90! , n°. 21, hunne 
gocdkeu ring aan evenvermeld raacl sbesluit 
hebben onthouden , daarbij lettende op een 
adres van ,J. HAMDORFF, lid van den gemeente
raad Yan Laren , houdende bczwaren tegen 
becloeld raaclsbesluit , als zijnde naar ?.ijne 
meening de verkoopprijs te laag: onder aanbod 
rnor den grond onmiddellijk f 10,000 meer 
te betalen ; en wijders overwegend e, dat de 
verkoopprijs inderclaad te laag i to achten, 
en dat in elk gem] bij een zoo groot rnr ch i] 
van meening omtrent de waarcle der grnnden 
als tusschen adres ant, rand slid, en de meer-

derheid van clnn raacl I.,lijkt te ue taan, open
bare verkoop de ,·oorkeur rnrdient l.,o,en 
onderhandsche; dat imm ers tot goedmaking 
van h et door de gemeente door dezen onder
handschen verkoop te lijclen verlies , n iet mag 
gelden de overweging, dat ?.ij indirect hierdf'Or 
zal wordeu bevoordeelcl, doordat bij uih·oering 
der door den kooper ,oorgenomen plannen, 
aan de gemeente de uitgaYell voor den houw 
van eene nieuwe openbare school zullen wor 
den bespaard , vermits langs de?.en weg middel
lijk en in trijd met art. 3, 3c1e lid , der wet 
op het lager onderwijs, Yan wege de gemeente 
Laren aan eene op te richten bijzondere school 
ondersteuning zou worden toegekend ; 

dat de raad der gemeente Laren van dit 
besluit rnn Gcdeputeerde Staten bij On s in 
beroep is gi>komen, daarbij aam,oerende, clat 
het gemeentebelang medebrengt h et ondendjs 
te behartigen, in ea u den bom, Yan eene 
katholieke school Yoor jongens: dat rnn de 
164 leerlingen der openbare school ± 145 
katholiek ?. ijn , zoodat slechts 15 jongens en 
10 mei jes ten hoogste op cle openbare school 
zullen blijven; en dat die ontrnlking ,·an de 
openbare school de kosten ,an het openbanr 
onderwijs zeer zal verminderen, terwijl h.et 
bijzonder onderwijs er even7,eer door 7,a] "·or
den be,·orc1erc1 ; 

0., dat als va t taande rnag worden aan
gernerkt en ook door appellant niet wordt 
hetwist dat de prijs, waa1Toor de groncl dien 
het hier geldt door appellant aan het R-K. 
kerkbestuur te Laren is verkoeht, veel lager 
is dan de werkelijke waarde van cl ien grond: 

dat, zooal s terecht door Gedeputeerde Staten 
is overwogen, de omstand igheid dnt de kooper 
?.ich voor' telt op dien grond eene bijzonden· 
lagere sch ool te bouwen, waardoo1· de kostPn 
Yan het openbaar onderwijs zouden vermin
deren, niet kan strekkcn tot rechtvaardiging 
van d ien Yerkoop tot te lagi>n prijs, en dat 
zulks te minder het geval is nu de ,erkochte 
g rond eene opµervlakte van bijkans 90 a1·E-n 
heeft en dus nel grooter i clan het ,oor den 
bouw eener ~chool van ongeveer 140 leerlingen, 
met onderwijzerswoning, benoodigde terrein ; 

dat dus terecht door Gedeputeercl e Staten 
van Noorcl-Holland aan voormcld besluit van 
den gemeenteraad van Larcn hunne goed
keuring is onthouden ; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goeclge,·onden en ,·erstaan : 

het bestreden besluit rnn Gedeputeerde 
Staten rnn Noorc1-Holl:mc1 te handlrnrnn. 

(Gem .stem.) 
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14 Juli 1904. H ~:sL IT, tot vaststelling van · 
een reglement voor de scheepvaart ter be
,·eiliging ,,an de beweegbare spoonvegbrug 
over de Regge bij O,mnen in den N oord
o terlocaal poonveg. S. 143. 

W1.1 WILHELMINA, .E:siz. 

Op de voordrncht van Onzen Mini ster van 
Waterstaat, Handel en Nijverh cid v ,rn :.!6 April 
1904, n°. 20:.!, Afdeeling poorwegen; 

Gelet op artikel :.!7, laatste lid , der wet van 
9 Aµril 1 76 (Staatsblrul n°. 67), en op artikel 
1 der wet van 9 .J nli 1900 (Staatsblml n°. 11 ) ; 

Den Raad van State gehoord (advie van 31 
1\lei 1904, n ·. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen ) [ini -
t 1· rnn \Yater taat, Handel en Nijverheid van 
8 .Juli 1904, L •. G.G., Afdeeling Spoorwegen; 

R obben go dgevonden en verstaan: 
vast te stellcn het reglemen t voor de scheep

vaart tor bcveiliging van de beweegbarn poor
wegbrug over de Regqe bij O,mnen in den 
Noordoostcrlocaalspoonveg, zooals dat h ierne
vens i gevoegd. 

Onze :Minister van vVaterstaat, Handel en 
Nijverhei 1 is bela t met de uitvoering van dit 
be luit, dat in het Staatsblad geplaatst en aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, dei1 14den Juli 1904. 
(get.) WILHEL:i\IIN A . 

De Jli n. can ll'ate,·staat, Handel en Nijverheid, 
(get.) m; )Lun:z On;Ns. 

(Uitgeg . 30 .Juli 1904.) 

REGLJ~.MENT voor de scheepvaw·t, /er beveili
gin,q van de bewee,qbare spoorwe,qbn,g ove,· 
de Re,qge bij 011wien in den Noordooster
locaa/8poonve,q . 

Art. t . .A.JI en de brugwachter i bevoegd 
de brug te penen of te sluiten, of eenig dcel 
claarvan te verzetten. 

2 . Ue beweegbare brug blijft in den regel 
gesloten en wordt ten dienste van de scheep
vuart op verzoek van belanghebbenden geopend. 

Indien de brug geopend mocht zijn, wordt 
met het slu iten aangevaugen, Yijftien minuten 
v66r het tijdstip , waarop de komst vnn eenen 
trein is bepaalcl of uangekondigd. 

Ind ien Yen we! door weersgesteld heid of 
undere buitengewone omstandigheden de slu i
ting vermoedelijk meer tijd dau gewoonlijk kan 
vordercn, wordt daarmede zooYeel vroeger aan
gernngen als voo1· tijdige sluiting noodig i . 

Alvoren 0Ye1· te gaan tot bet sluiten der 
brug, geeft de brugwachter het sein, dat de 
doorvaart e tremd i~. Bij de brug io geplaat t 
ee,{ einpaal , hoog ten miuste 6.80 ~[. boven 

tle poorstaven, voorzien nrn een roodgeschil
derden bol, die langs den paal bewogen wordt, 
en van een Jantaarn met groen en rood licht, 
boog ten min te 3.90 )[. boven de spoorstaYen. 

Is de brng geopencl, clan wordt <lit aange
cluid: bij clag door den g heel opgehaalden 
rooden bol ; bij nacht doo1· bet grocn licht ge
keerd naar de idjden van de schce1 vaart. 

I s de scheepvaart gest remd tijdens het slui
ten, den gesloten stand of hot openen van de 
brug, clan wordt cl' aaugecluid: bij clag door 
den neergelaten roo en bol ; bij nacht door het 
roocle lieht naar de zijclen van cle eh ep,·aart 
gekeerd. 

~achtseinen wor en gegeven van een half 
uur na zousouderg ng tot een half uur v66r 
½On opgang. 

Bij mist wordt b vendien bij <lag tevens het 
nac:htsein gegeven. 

3. Bij het doorv ren der bl'llg gedragen de 
schit pers zich naa1 de bestaanclc of nog vast 
te stellen bepaling n omtrent de vaart op de 
Regge, voor zoove in de daarbij behandelde 
onderwerpeh door <lit reglcment niet wordt 
vooriden, en naar e bevelen van den brug
wachter. 

4. Bij hct uadere1 de1· brug moeten de sehip 
per bij de wederzi d gestelde af tandspalen, 
voorzieu met het w ord ,,langzaam", de zeilen 
hunner schepen voorzien als bij het volgend 
artikel is bepaald, of in de gei brengen, de 
ankers binnen boor brengen, de meehanische 
kracht geheel of edeeltelijk buiten werking 
stellen , de trekd ier zeer langi-.aam latcn stap
pen en in het algemeen cle vaart van het sehip 
zoodanig vermincleren, dat het bij Jen toppaal, 
met het woord ,,halt" voorv.ien, kan worden 
tilgehouden, ingeval de brngwachter <lit 1100-

dig acht. 
Bij harden wind, terken stroom, of bij suelle 

yaart van het schip, ½ijn de schippers verplicht, 
door het achteruitbrengen van een lijn of tros, 
of van kettingen, of door het terugwerken met 
meehan ische kracht, de vaart van het schip te 
venninderen en de goede richting 01· van te 
verzekeren. 

Gedurende het geslote11 zijn of gedurende 
het sluiten der brug mogen de sehepen niet 
cl ich ter clan de boven bedoeldo toppalen tot 
de brug naderen. 

De schipper moeten door geluidseinen of 
door roepen den brugwaehter tijdig waarschu
wen dat hun schip de brug nadert. 

aclat de brugwachter toe temrning heeft ge
geven, en niet vroeger, wordt het schip naar 
de brug gestuurd en zoo langzaarn voortbewo
gen, clat geen dee! Yan de brug of rnn de 
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remmingen door het stooten van het schip kan 
worden bcschadigd. 

Indien door m ist of andere oorzakcn de bol 
of de lantaa rn aan den seinpaal niet of niet 
duidelijk zi chtbaar ,djn, worden de sch epen 
buitc11 de stoppalen van de brug gehouden, 
totdat van den brugwachter rnrgnnniug tot 
doorvarnn is verluegen. 

5. Bij het doorvareu van de brug worden de 
schepen met geringe snclheid bewogen, door 
trekd ieren niet clan stapvoets, stoom- of andere 
motorbooten met vermiuderde kracbt. De trek
lijnen mogen niet over de leuningen schul'8n . 

Zeilende scbepen moeten zoodanig van zeil 
verminderen, dat ½ij de brng langzaam door
varen. 

De schooten moeten :r,ooveel aangehaald en 
de r:1' ,; gebrast of getopt worden, dat bij bet 
doorrnren geen tou wen of zeilen met de brug
of remrningwerken in aanraking kunnen komen. 

Bij het doorvaren mogen ,·an de schepen 
anke1·s of kettingen niet bniten boo,·d bangen 
of liggen en andere voonverpen niet clan zoo· 
danig , dat :r,ij met de brug- of rem1i1ingwerken 
niet in aanrnking kunnen komen. 

H et is ve rbodeD met haken , boomen of an
dere \' 00rwerpen het bout-, muL11·- of ij:r,erwerk 
van de brug aan te raken; de remmingwerken, 
schuifb outen, haalpennen of ringen zijn hiervan 
uitge,,,onderd. 

H et ve rminderen der vaart of bet vastmaken 
der schepen geschiedt alleen door het uitbren 
gen van kettingen of touwen aan de meerpal en 
(die voor niets anders mogeD gebruikt worden). 
tenzij hct uitbrengen van een anker onvermij 
delijk is. De schippers zorgen, dat geene schade 
wordt toegebracht aan cle vaartuigen, steigers, 
heijen , bokken of andere werktuigen, gebezigd 
voor herstelling of verni euwing van de brug
werken of YOO!' uitdieping ,·an de ,aart in of 
nabij de brug. 

6 . H et is verboden: 
schepen in de opening van de brug stil te 

houden : 
schepen aan een ig deel cler brug ,ast te leg

gen of te verh alen. 
7. Een sch ip mag binnen de stoppalen , in 

artikel 4 bedoeld, niet langer vertoeven, clan 
volgens h et oo rcleel van den brugwachter noo
cl ig is. 

Binnen de brng Ya ren schepen elkander niet 
voorbij , clan met toestemming Yan den brug
wachter. 

Binnen de stoppalen, in artikel 4 bedoeld , 
varen schepen elkander in de richting naar de 
brngopening niet voorbij, clan met toestemming 
Yan den brugwachte r. 

Buiten die stoppalen wacht ieder schip tot
clat de scbepen, welke zich nader bij de br11g 
bevinden, ½ijn doorgevaren. 

Rij ksrnartuigen of die in clienst zijn nm den 
Staat, stoom- of anclcre motorbooten, dienende 
tot passagiersvervoer, alsmede de vaartuigen, 
dienende tot geregeld vervoer van personen of 
goederen, word en v66r ~lle anclere chepen 
doorgelaten. Zij worden bij beperkten tijd ,an 
opening der brug, met uitsluiting van alle 
andere, alleen doorgelaten en daarvoor door 
den brugwacbter aangewezen. In :r,oodanig ge
vnl -ve rplaatsen d e daat·voo r door don brug wach · 
ter niet aangewezen schepen zich binnen d e 
stoppalen, echter niet in de ricbting naar de 
spoorwegbrug. 

I s eene ontmoeting te vreezen tussch en een 
zeilend of door mechanische kracht voortbewo 
gen vaartuig en een vaartu ig clat getrokken 
wordt, clan moet dit laatste buiten den stop
paal stoppen totdat bet zeilend of door mecha
nische kracht voortbewogen vaartuig gepas
seerd is. 

Met inacbtneming van deze regelen is Yoorts 
,,oor alle tegelijk aan komende scb epen de voor-
1·ang ,·an doorvaren toegekend aan die met 
stroom komende, zoodat die tegen stroom ko
men, buiten den stoppaal moeten wacbten. 

O,·er de toepassing van cl it artikel besli st de 
brugwachter. 

8. Ingeval meer clan een schip aan de:r,elfcle 
zijcle voor de gesloten brug aankomt, blijrnn 
de later aankomende op behoorlijken afstand 
achter de eerder aankomende, ten einde geene 
opstopping of verwarring te doen ontstaan . 

9 . N a het weder geopencl :r,ijn der brug varen 
de schepen door met vergunning van den brug
wachter volgens artikel 4, van dezelfde zijde 
naat· volgorde van aankomst, en van verschil
lende zijden met inachtneming van den voor
rang als in artikel 7 is omschreven. 

10. vVanneer een schipper weigert zijn sch ip 
i~ · de opening van of nabij de brug naar de 
aanwij:r,ing van den brugwachter te stoppen, 
te bewegen of te verhalen, is deze, desnoods 
ondersteund door den sterken arm, bevoegd 
op kosten van den onwillige, het noodige te 
verrichten om die aanwijzing te doen uitvoeren. 

11. vVannee 1· een vastgeraakt schip het slui
ten der brug voor het verkeer o,er den spoor
weg rnrhindert , zijn de bestuurders van den 
spoorwegdienst bevoegd, onder toezicht ,an bet 
hoofd Yan het bestuur der gemeente, ,rnari n 
de brug gelegen is, en op kosten ,an den schip
per of eigenanr Yan het schip , de oorznak of 
oor,mken van die verhindering te doen op
r uimen. 
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12. Hct cloornlrC'n onclcr de gesloten bewceg· 
bare brug mag n iet clan met bijzondere ,·er
gunn ing van den brngwachter geschieclen. 

Het doorvaren onder de vaste o,·erspanning 
van de brug is ,·erbodcn. 

13. Door schepen worden in clit reglement 
bedoeld alle soortcn van vaartuigen 011 hout
vlotten. 

D oor schippe,·s "·orclcn bccloeld :dj, die op 
het sch ip of houtvlot ge:rng uitoefonen, of met 
de leicling daurnn belast zijn. 

Onder brngwachter worden verstaan ook die 
personen, welke den brugwachter vervangon 
of hem behulpzaam :djn. 

14. Aan den brugwachter is de hanclhm·ing 
rnn de bepalingen rnn dit reglement opgedra
gen . De brugwachter, de ambtenaren in artikel 

, sub 1 tot 6°., nn het vVetboek nn Straf
Yordering hedoeld, de ambtenaren nm den 
Stant en van de poonYegonderneming, aan 
wie hot toezicht op de brug is opgedragcn, 
en de arnbtcnarcn en beambton der plaatselijke 
politie in clo gomeente, wnarin cle brug gele
gen is, zijn met het opsporon van de overtre
d ingen van clit rngloment belast . 

15. Aan de umbtenaren nm den spoorweg, 
met de handhaving rnn dit reglement belast, 
wordt op hunne aannaag door den bt!rgemees
ter der gemeente 1l1nbt-01mnen en door alle 
ambtenaren, met openbaar gezag bekleed, bij· 
stand verleend . 

16. Al overtreding nm do bepalingen ,·nn 
clit reglernent wordt ook aangernerkt het niet 
,·oldoen aan een ig_ beYel Yan den brngwachter, 
tot uitvoering of naar aanleiding rnn eene of 
mecr nn die bepnlingen gegeYen. 

Behoort bij het Koninklijk be luit rnn 14 
,Tuli 1904 (Staatsblad n°. 143). 

Mij bekencl, 
De Min. um n·atfl'staat, Handel en Kijrerheid, 

(get. ) Dli: MAREZ On:Ns . 

14 Ji,li 1904. B-~:SLliIT , boudende machtiging 
tot uitgifte 'l'an schatkistpromessen yo]gens 
de wet van 5 Decern her 1881 (Staatsblacl 
n°. 185). A. 144. 

14 Juli 1£04. W~;T, tot regeling aangaande 
den voor pensioen geldigen diensttijd van 
pcrsonocl der zeemacbt, belast met de 
bewaking van gebouwen van het Neder
landsche gezantschap en N eclerlandsche 
consultaten in China . A. 145. 

WtJ WILHEL)llNA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in oYern·eging genomen hehben, 
d:it hct \\·onschol ijk is, in Ycrband met de 

artikelen 13, sub 2°. , en 26 clcr .,Pensioenwet 
Yoor cle Zeemacht Hl02" (1rnt Yan 9 Juni 1902, 
Staa.tsbla.rt 11°. 87) eene bijzondere regeling te 
treffen aangaande clen voor pensioen geldigen 
diensttijd rnn personeel der zeemacht, dat 
tijdelijk aan den dienst in Neclerlandsch-Indie 
is onttrokken om dienst te doen in China tor 
bcwaking nm gebouwen van hetNcderlandsche 
Gezantschap en Nederland che Consulatcn in 
dat Rijk; 

Zoo is het, dat Wij , clen Raad Yan State, enz. 
Art. 1. Het tijdvak, gedurendc hetwelk per

soneel van de 7.eernacht aan den dienst in 
Nederlandsch-Incl ie is onttrokken, om dienst 
te doen in China, ter bewaking rnn gebou\\·en 
rnn het N ederlandscbe Gezantschap en Neder
landscho Consulaten in dat Rijk, wordt, ten 
opziehte van aanspraak op ponsioen, voor clat 
pcrsoneel gelijk gesteld met dien ttijd bij de 
zeemacht in 's Bijks Ornrneesche Bezittingen. 

Deze gelijkstell ing worclt gerekend te :;,;ijn 
aangernngen met 25 .Tanuari 1901. 

2. Ingemi militairen , tot hot bij artikel 1 
,·ermelde personeel behoorcnde, rechtstreeks 
naar Europa terugkeeren, zal het tijclrnk, in 
dat artikel bedoelcl, voor de betrokkonen ein
digen met den dag van inscheping in een 
haYon van China, of, oYer land reizende, met 
den dag rnn het pas eercn der Chineesche 
grens. 

Lasten en beYelen , enz. 

Gegeven op het Loo, den 14c1en ,Tuli 1!104. 

(get.) WILHELMINA. 

De 1Jiinisfe1· i-an JJfarine, (get.) ELLIS. 

(Ui(qeg. 30 J,u/i HJO-!.) 

14 J u li 1904. 'IV,:T, houdende wijziging mu 

artikel 37 der wet op de Yermogensbelas
ting en rnn artikel 62, § ;! der wt' t op 
de personcele belasting. S. 146. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo W'ij in overweging genomen hebhen, 
clrtt het noodig is artikel 37 der wet op de 
vennogensbelasting en artikel 62 § 2 der ,rnt 
op de personeele belasting te wijzigen , ten 
eincle die artikelen in oYereenstemming te 
brcngon met het gewijzigd tarief van justitie
kosten en salarissen in burgerlijke zaken ; 

Zoo is het, dat vVij , clcn Raad van Rtate, en,,,. 

Eeni g ar tikel. 

In het tweede lid rnn art. 37 der wet rnn 
27 l-leptember 1892 (Staatsblacl n°. 223) en in 
§ 2 rnn a,-t. 62 der 11·ct rnn 16 April 1896 
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(Staatsblacl n°. 7"2), wordt in plaats van : ,,61, 
63 en 66", gelezen : ,,61, 63, 65 en 66". 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 14den Juli 1904. 

(get.) WILHELMlN A. 
De Ministe,· van Financien , 

(.qet.) HARTE VAN TECKU;NBULW . 

(Uitgeg. "20 A.ug. 1904.) 

14 .Ti, li 190J. Wi~T, houdende bopalingen 
omteent het onclernemen van clroogmake
l"ijen en indijkingen. S. 147. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1901/1902, n'. 2:J5, 1-3 ; 
190311904, n°. 17, 1- 5. 

Hcind. icl . 1903/1904, blctclz. 59"2. 
Hanel. ] • Kamer 1903/1904, blaclz. 423, 43"2. 

Wr.J WILHELMINA, ENZ .. doon te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat hot wenschelijk is bepalingen vast te stel
len omtrnnt bet ondernemen van droogmake
rijen en indijkingen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. D roogmakerijen en indijkingen, die 

uiet door het Rijk worclen tot stand gebracht , 
mogon niet worden ondernomen dan nadat 
daartoe door Ous, Gedeputeerde Rtaten van 
de proviucie of de provincien , waarin. de 
gronden zijn gelegen gehoo.rd, concessie is 
verleend. 

Op droogmakerijen is dit voorschrift niet 
van toepassing, wanneer bet plan tot clroog
making reeds bij eene vergunning tot ver
vening is vastgesteld of wanneer zij krachtens 
het reglement Yan een waterschap of van een 
veenpolder worclen ondernomen. 

Op indijkingen is het eerste lid niet van 
toepa sing, wanneer zij krachtens het regle
ment van een waterschap worden ondemomen. 

D·roogmakerijen en indijkingen worden, be
houclens voorzien ing bij bijzondere wetten , 
door het Rijk niet ondernomen, clan naclat de 
Gecleputeerde Staten, in het eerste lid ver
melcl, zijn gehoord, aan de voorschriften, in 
ai-tikel 3, .4 en 5 opgenomen, is gevolg gegeven 
en de voorzieningen worden genomen, in het 
waterstaatsbolang ·door Onzen met de zaken 
van waterstaat belasten l\Iinister nooclzakel ijk 
geacht. 

2. Bij eene aanvrage 0111 concessie moeten 
in tweevoud worclen overgelegd kaarten va11 
de voorgenomen droogmakerij of indijking, 
waarop zijn aangedu id de dijk , de openbare 
wegen , de waterleidingen, de uitwaterings
sluizen of bemalingswe,·ktu igen en waaruit 
de Jigging van het werk ten opzichte van de 
omgeYing blijkt , toegelicht door eene om-

schrijving met de nooclige teekeningen en ver
gezelcl van eene begrooting van kosten. 

3 . Gecleputeerde Staten doen , na vooraf
gaancle kenni sgeving in het P,·ovinciaal blacl 
en in een of meer nieuwsbladen der provincie, 
de in het vor ige artikel becloelde stukken ge
durende dertig dagen ter i nzage van een iecler 
nederleggen op de secretarie van eene de,· ge
meenten , waarin de gronden zijn gelegen en 
boveudien op de provinciale griffie. 

Binnen veertien dagen na afloop van dien 
term ijn kunnen belanghebbenden hunne be
zwaren tegen de onclerneming bij Gedeputee rcle 
Staten cler provincie schriftelijk indienen . 

4 . Gecleputeerdo Staten geven den oncler· 
nemer kennis, dat de bezwaarschriften ge
clurencle een bepaalden termijn , ter plaatse 
door hen aan te wij:,:en, voor hem ter inzage 
liggen. Zij bepalen tevens dag en uur, 
waarop aan den onclernemer en aan degenen, 
die bezwaren hebben ingecliend, gelegenheicl 
zal worden gegeven de onclerneming en de 
claartegen ingebrachte bezwaren toe te fi chten 
voor eene commissie nit hun college. 

Een cloor Onzen met de zaken Yan water
staat belasten Minister aangewezen cleskundige 
woont deze bijeenkomst bij. 

Yan bet Yerhanclelde in die bijeenkomst 
wordt proces-verbaal opgemaakt. 

5. Gedeputeerde Staten onclerzoeken het 
ontwerp en de ingebrachte bezwaren en 
brengen daaromtrent een verslag uit aan 
Onzen Minister met de zaken van waterstaat 
belast, dat tevens hun aclvies behelst. 

Zij zorgen, dat een afschrift van dit vor
slag gedurencle 14 clagen op de plaatsen in 
artikel 3 genoemd ter inzage van een ieder 
wordc nedergelegd, na voorafgaande kennis
geving cler te,·- inzagelegging in het Proi-in
ciaal blacl en het nieuwsblad of de nieuws
bladen, waarin de kennisgeving in artikel 3 
voorgeschreven was geplaatst. 

6 . Bij de concessie worclen de noodige 
voorwaardet1 gestelcl ter beschorming van 
de belungen, die doo1· de onclerneming kun
nen worden geschaad , en kan het storten 
van een waarborgkapitaal worden bevolen 
om daarop te verhalen de kosten der voor
zieningen in de nacleelen , die uit eene ge
brekkige uitvoering cler concessie kunnen 
ontstaan. 

Die waarborgsom zal, zood ra en voor 
zoover zij voor dat ve rh aal niet meer nooclig 

. is, worden teruggegeven. 
7 . De concessie kan door Ons vervallen 

worden ve rklaard, in cl ien het werk of bepaalcle 
gecleelten daarvan niet zijn voltooid binnen 
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de in de concessic ge teldc of late!' dool' 
Ons verlengde termijncn. 

8. Gedeputeerde Staten bevelen de staking 
van wel'ken tot cll'oogmaking of indijking, 
zondel' de in Ul'tikcl 1 voo ,·geschreven C<ln
cessie ondernomen. 

Zij v. ien toe, dat de dL"oogmakerij of in
dijking geschiedt m et inachtneming van het 
plan en de ve rdere voorwaarden , waal'Op 
doo l' Ons concess ie is vel'leend. 

9. D e wet van den 16den 'eptember 1807, 
rnlative au dessechement des marais et autres 
travaux publics , en het K eizeL"lijk decree t 
van 11 J an ual'i 1811 , contenant reglement 
su r !'administration et l'entreti en des polders, 
v.ij n afgeschaft. 

Lasten en bevelen , env.. 
Gegeven op het Loo, den 14den J uli 1904. 

(get.) WILHELl\(IN A. 
De ,V in. van Waterstaat, Hamiel en Nijve,·heid, 

(get. ) D}; M AllEZ 0YENS. 

(Uitgeg. 20 Atig. 1904.) 

14 Jiili 1904. WET, houdende wijziging der 
,Jachtwet. 8. 148. 

Bfjl. Hanel. 2• Kamer 1903/1904, n°. 121, 1-8. 
Ha11d. ill. 1903/1904, b/adz. 2194-2200, 2233-

2:256. 
Hand. l • Kamer 1903/1904, bladz. 423-432. 

vVIJ ·wrLHELMINA, irnz .. doen te weten: 
.Alzoo vVij in oveL"weging genomen hebben, 

clat het wenschelijk is de J achtwet (wet van 
13 ,Ju ni 1857, Staatsblcul n°. 87), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 13 Juli 1896 (Stantsblcul 
n°. 105), tc wij7,igen en aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, env. . 
..:-.\rt. 1. Na aL"tikel 15 worclt ingevoegd een 

al'tikel 15bis, aldus luiclende: 
,,H et is ve L"boden dool' mi.ddel van kunst

licht wild of schadelijk gediel'te op te sporen 
of met kunstlicht iemand bij het opsporen 
van wild of schadelijk gedierte bij te staan." 

2. H et eerste lid van artikel 40 wol'clt ge
Jc,-.en als volgt : 

,,OveL"tL"eding de7,e1· wet en de!' verordenin
gen, in cle aL"tikelen 9 en 11 bedoelcl , worclt, 
behoudens het bepaalde in de drie volgende 
artikelen, gestraft: de jachtovertred ingen met 
eene boete van ten hoogste twintig gulden, 
de v isscherij -overtredingcn met eene boete van 
ten hoogste tien gulden. " 

3 . Na artikel 41 wordt ingevoegd een a ,•. 
tikel 4lbis, aldus luidende: 

,,Overtred ing van artikel 151,is woL"dt ge
straft met geld boete van ten hoogste veeL"tig 
gulden of hechten is van ten hoogste i-:even 
dagen. 

De beclreigcle traffen worclen verclubbelcl in 
de gevallen , voorzien in artikel 42 dezer wet." 

4 . Aan het ee rste lid van art. 45 wordt, na 
het sub c genoemcle, toegevoegd: 

,,,z. voonverpen, bij overtreding Yan arti
kel 15bis gebrnikt Yoor het verschaffen rnn 
kunstlicht ;" 

,,e. het wild en het schaclelijk ged iertc, in 
het bezit gevonclcn van dengene, die v. ich 
schulclig heeft gernaakt aan oveL"trecl ing ,an 
artikel 15bis." 

H et voorlaatste lid van artikel 45 wordt ge 
lezen als volgt : 

,,De in strijd met litt. a , b, r, d en e van 
clit aL"tikel in beslag genomen ,oo rwerpen 
worden op bevel de rechteL"s, of, zoo de zaak 
niet wordt voortge7,ei, op bevel van den offi
cier van justit ie aan den vrnegeren houder 
teruggegeven ." 

5 . H et eerste lid van artikel 47 wordt ge
lezen als volgt: 

,,De in beslag genomen of later uitgeleYeL"de 
jacht- en vischtu igen, waarvan h et gebl'llik 
volgens deze wet en de in de artikelen 9 en 
10 bedoelde vel'OL"deningen niet geoorloofd is, 
alsmede de voo L"werpen, bedoclcl in artikel 45 
sub d, worden vern ield." 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het L oo, den 14den Juli 1904. 

(qet.) WILH EL:i\'CIN A . 
De .Min. van vVaterstaat, H andel en l\' iji·erheicl, 

(get.) DE l'\Lurnz 0YEN'S. 

(Uitgeg . 2 Aug. 1904.) 

14 Juli 1904. vV};'r , houdende verklaL"ing ,·an 
het algemeen nut del' onteigening van 
eigendommen, noodig voor den aan leg 
van eene bmg met opritten o,·el' de 
r iv iel' de Berkel ter vei·vanging Yan de 
Scholtenbrug onder B orculo. H. 149. 

14 Juli 1904. Wt:T, houdende verklaring ,·an 
bet algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van ecn spoorweg van '1.'iel naal' 
Culenborg. t::\ . 150. 

14 Juli 1904. vVET, houdende verklaL"ing nin 
het algemeen nut der onteigening Y00I' 
het maken van boYengrondsch e ,rn ,·ken 
ten behoevc van de m ijn , b ij Koninklijk 
besluit ,·an 8 J anua ri 1903 (Stoatsblacl 
11°. 4), voo r ontginning Yan Btaatswege 
aangewezen (Htaatsmijn B), daaronder 
begrepen de aanleg van eene spooraan
sluiting aan den on two L"pen zijtak Yan 
Heerlen naaT de mijn Carl van den spoor 
weg Sittarcl-Herzogenrath. H. 151. 



314 14 J UL 1 1 9 0 4. 

14 Jiili 1904. W:F:T, boudendo rnrklaring van 
het algerneen nut der onteigening Yan 
eigendommen, noodig voor de Yerbetering 
van de riYier de Fecld in Oi·erijssel, in 
de gemcenten Stad-Harde11be1·g, Ambt-Har· 
denberg f'n G1·a,nsbergen. K. 152. 

14 J,./i 1904. "WF:T, houdende verkluring Yan 
het algemeen nut der onteigening Yan 
eigendommen , in de gcmeente JJiiddel· 
harnis, noodig YOO!' den aanleg van eene 
haven c. a. alclaar, ten behoeve van cene 
stoomboot,een•e l'bincling tusschen H elle
coetsliiis en Middelharnis, in verband met 
den ontworpen spoonveg op de eilanclen 
in Ziiid-Hol/a ncl. S. 153. 

14 ifoli 1904. , VET, houdende verklaring van 
het algcmeen nut der onteigen ing rnn 
eigendommen in de gemeente Stellenda,n, 
noodig voor hot rnaken ,·an eene aanleg
plaats c. a. in den mond der haven van 
Stellendam, ten behoeve Yan eene stoom
bootveen·erbi nd ing H ellei·oetsluis-Goeree
Ove,jlakkee, in verbancl met den ont
worpen spoorweg op de eilanden in 
Znid-Hollancl. S. 154. 

14 Jitli 1904. "Wr:T, boudende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van een spoorweg van Z1iiclbroek 
naa1· De(fzijl. S. 155. 

14 ,'ftili 190,l. " '1:T, tot aanvulling en WlJZI· 

ging der wet van 28 Mei 1901 (Staatsblacl 
n°. 139), houdende regeling betreffende de 
toelating als schipper op koopvaardij
schepen en het aan boord daarvan in dienst 
hebben Yan stuurlieden en machinisten. 
::,, 156. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1903/1904, n•. 173, 1- 9. 
Hand. id. 1903/1904, bladz. 2347-2351, 2355-

2358. 
Hand. 1• Ka1ne,· ~903/1904, bladz. 424, 433. 

WIJ 'WILHELMI NA, ENZ .. doen teweten, 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de wet rnn 28 Mei 1901 
(Staatsblacl n•. 139) te wijzigen; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
.c\.l't. 1 . Tusschen de artikelen 14 en 15 der 

wet van 28 )fei 1901 (Staa.tsblacl n°. 139) wordt 
ingela cht een artikel 14bis, alclu luidende, 

,,Alle ten gevolge rnn deze wet opgemaakte 
of overgelegde verzoekschriften, bewijsstukken' 
met name geneeskunclige verklaringen diplo
ma's van zee,·aartscholen of van inrichtingen 
tot opleiding van machinisten, uittreksels uit 

gcboorte-registers, dienstbewijzen en uittreksels 
uit monsterrollen, beschikkingen en diploma's 
1-:ijn Yrij van het recht van zcgel en ,·an de 
formaliteit van registratie." 

2. Artikel !l, eerste lid, sub b wordt gc·lei<en 
al s volgt: 

,,b. aan schippers, stuu rli cclen en machinisten, 
die als 7,oodanig onclerschciclenlijk b inncn het 
tijdvak van 1 Januari 1898 tot en met 30 April 
1904, op een koopvaardijschip hebben diemt 
geclaan, en voor den rang, het meest nabi.i• 
komende aan den hoogsten, welken zij in die 
jaren hcbben bcklcecl, mits d e schipper of clc 
stuurman , wat ge7,icht scherpte en kleuren• 
onderscheidingsvermogen, de machini t, "·at 
het gehoor aangaat, blijke alsnog te Yoldoen 
aan de eischen voor een en antler te stellen 
bij algemeenen maatregel van bestuur;" 

Las ten en bevel en, enz. 
Gege,·en op het Loo , den 14den ,Tuli Hl04. 

(get. ) WILH E L.lI:I~ A. 
De JI.fin. •·w1 lraterstaa.f, Handel en Nijverheirl, 

(get. ) DE !)fAREZ On;xs. 
(Uitgeg . 22 .foli 1904.) 

14 Juli 190,l. Bm;LUIT, rnn den ~finister nn 
:::ltaat, )finister van Oorlog, betreffende 
de artt. 151, 157 of 161 cler wet op de 
Nationale l\filitie, in verband met de 
toepassiag Yan de artt. 107- 111 di er \\'et. 

Bij missive van genoemden 111inisler rnn 

24 Augustus 1904, YII• Afd., n°. 4, is aan de 
C01mnissarissen der Koningin in de p1'0vi11ciiin 
meclegedeeld, clat cle commanileerende ojficiP:ren 
der ko1-pse11, gedeeltelijk uit 1nilitie sam.engesteld, 
zijn aangeschreven, dat, in verbancl ,net ltet be· 
paalde in art. 169bis der Militiezcet 1901, dit 
besluit niet van toepassing is op de militie
plichtigen de,· lichting van 1895 en 1896. 

De )'[inister van Staat, 2\linister van Oorlog, 
Ontwaarcl hebbende, dat bij sommige korp

sen on,:ekerheid bestaat, tot welke li ch ting 
een ingelijfde krachtens een der artt. 151, 
157 of 161 de r militiewet 1901 geacht moet 
worden te behooren voor de toepassing rnn 
de artt. 107 tot en met 111 clier wet; 

Heeft goedgevonden te bepalen, dat deze 
ingelijfden ten aanzien van de laatstgenoemde 
wetsartikelen moeten beschouwd \\'orden te 
behooren tot de lichting van het jaar hunner 
inlijving, tenware ]um uitstel Yan verblijf 
onder de wapenen mocht worden verleend, in 
welk gem! zij, in becloeld opzicht, moetcn 
worden gerekend te behooren tot de lichting 
van het jaar, waarin zij hunnen werkelijken 
di enst aanvangen. 

Y oor chreven bepaling geldt mecle ,·oor den 
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i ngelijfdo krachtens art. 159 der wet, indien 
Gedeputeerde Staton hebben beslist , dat om
Etandigheden van :'lijnen wil onafhankelijk hem 
hebben belet aan de oproeping te voldoen. 

Dientengevolge rnoet in de zakboekjes van 
al deze ingelijfden , bij hun rnrtrek voor de 
cerste rnaal met g root Yer!of, onder hetgeen 
in den verlofpas is vermelcl, eene aanteekening 
wo rden gesteld , als ,-olgt : 

Yorenbedoelde milicien behoort rno r de 
toopassing van de artt. 107 tot en met 111 der 
militiewet 1901 en van art. 134, resp. 135 dier 
wc- t, tot de lichting rnn . . ..... (in cijfe,·s 
te 1·erm elde11 : het Jam· 1·an inlijving , of, zoo de 
111,ilicien fo het genot i s geweest van tti fstel win 

1·erblijf onder de wapenen, het _jam· waarin de 
11·erkelijke clienst aa ngerangen is.) 

(get. ) J . W. l3i; RGA X SIUS. 

15 J ttli 1904. W}; T , tot nadere wijzig ing 
der wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96) tot regeling van het Staat toezi cht 
op krankzinnigen en van artikel 26 der 
wet van 28 Jnni 1854 (Staatsblad n°. 100) 
tot regeling nn het armbestuur. fl . 157. 

Bijl. H anel. 2° Ka,ne,· 1903;1904, n°. 71 , 1- 10. 
Hand. id . 1903/1904, bladz. 2290-2304, 2307. 
Hcmd. l • Kamer 1903'1904, bladz. 426, 435. 

WIJ '\VILRELM1NA, E K Z ... doen te weten: 

Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 
dat bet wenschelijk is nader te wijzigen do 
wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96) tot 
regeling van hot Staatstoezioht op krank
zinnigen, gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1 86 (S taatsblad n°. 64), 7 December 1896 
(Staatsblacl n°. 191) en 21 J uni 1901 (8taats
blad n°. 157), en in verband daarmede artikel 26 
der wet rnn 28 ,Tuni 1854 (Staatsblad n°. 100) 
tot regeling van het armbestuur, zooal s dat luidt 
nu de wet van 1 .Tuni 1870 (Staatsblail n°. 85); 

Zoo i het , dat '\Vij , den Raad van Htate, enz. 
Art. I. IIet 2de lid rnn artikel 7 der wet 

nm 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96) vervalt. 
Aan dat artikcl worden, na het l ste lid , 

toegeYoegd een niem1· 2de, 3de en 4de lid , 
luidende : 

,,Met uitzondering : 
1°. van woningcn, waa1·in clrie krankzinnigen 

11·orclen verpleegd OYereenkomstig artikel 35a 
dezer wet , en 

2°. van door Ons aan te wijzen inrichtingen 
en woningen of gedeelten van inrichtingen 
en won1ngen, staande onder openbaar bestuur 
of onder bestuu t· Yan eeno ins telling van 
weldacligheid in den zin der wet rnn 28 Juni 
1 54 ( taatsblad n°. 100), 

worden als ge tichten beschouwd alle wo
ningen, waarin iemand meer clan twee krank
zinnigen, die n·iet tot zijn gezin behooren, 
verpleegt. 

,,Bij de aanwijzing , bedoeld under 2°. Yan 
het vorig lid, worden voorwaarden gesteld, 
1rnaraan moet worden voldaan. 

,,De aauwijzing wordt door Ons ingetrokken , 
wanneer de voorwaarden niet worden na.• 
geleefcl. " 

IIet tegenwoordig 3de lid van hot artikel 
wordt bet 5de lid daarvan. 

Art. II. Na artikel 35 en ,-66r § 6 dcr wet 
van 27 April 1884 (Staatsblacl n°. 96) wo1 dt 
eene nieuwe parngraaf ingevoegd, luidende: 

,,§ 5a. Gezi11 sve1')Jlegi ng van kra 11 kzinnige11. 
Art. 35a. ,,Eene wooing, waarin ten hoogste 

drie krankzinnigen, die gedurende ten minstc 
30 achtereenvolgende dagen in een krank
zinnigengesticht ziju opgenomen geweest, 
krachtens overeenkornst met , en ondcr Yer
an twoordelijkheid rnn het bestuur Yan dat 
gesti cht, ok wat de geneeskundige Yernorging 
betreft, worden Yerpleegd met inachtneming 
van de bepalingen bij algemeenen maatregel 
van l.Jestmu vast te stellen, woi-dt ten opzichte 
Yan die krank,;sinnigen, Yoor de toepassing 
van clc artikelen 10, 12 tot en met 25 en 27 
tot en met 42 dezer wet , beschouwd nls 
dee! van dat krankzinnigengesticht." 

Art. TU. Aan bet eerste lid van artikel 26 
der wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad n°. 100), 
zooals dat luidt na de wet van 1 J uni 1870 
(Staatsblad n°. 85), wordt de Yolgende bepaling 
toegevoegd: 

,,Voor de toepassing van de7.e bepaling 
worden woningen, hedoelc1 in artikel 35a cle r 
wet van 27 April 1884 (Staatsl.,lacl n°. fl6), ten 
opzichte van de in clat artikcl genoemde krank
zinnigen, als cl eel van een kranlrninnigen
gesticht beschouwd." 

Art. IV. Van deze ·wet treedt artikel I in 
werking op den clag barer afkondiging en cl e 
artikelen II en III op con nacler door On 
te bepalen tijdstip. 

Las ten en bevel on, enz. 

Gegeven op het Loo , den 15den Juli 1904. 

(get. ) WILHELMINA. 

De M ini ster 1·an Binnenlandsche Zaken, 
( get. ) KuYPEU. 

D e Minister nm Justitie, 
( get. ) .r. A. LOEFb" . 

(Ui(qeq. 4 Attg. 1904.) 
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15 Juli 1904. vVET, tot verhooging en w1Jz1-
ging van het vijfde hoofdstuk dcr Staats
begrooting voor het <lien tjaar 1904. ' .158. 

.Bij dezc wet wordt tusschen de a,·tt. 93 en 
94 ingevoegd een nieuw 

Art. 93bis. Sub idien aan gemeenten in de 
kosten van in 1903 genomen buitengcwone 
politiemaatregelen f 60,000. 

Tengevolge Yao voorschroven verhooging en 
wijxiging wordt het totaal der 2de Afd. als• 
mede het eindoijfer van dit hoofdstuk met 
gelijk bed rag vei·hoogd. 

15 Juli 1904. W}:T, tot afwijking van den 
regel omtrent plaatselijke bola tingen , 
ge ·teld bij artikel 254, eer te lid, dcr gc
meentewet, ten behoevc Yan do gemeenten 
. !lkmaar, Hooni en P1wmerend. S. 159. 

Lngevolge dexe wet kunnen, behouden Ko
ninklijko goedkeuring, tot 1 .Januari 1907 wik
en weegloonen worden geheven ton behoeve 
van de gemeeuten A/kmaar en Hoont tot een 
bed mg van ten hoogste vijftig cent, en ton be
hoe,·e van de gemeente Pur1nere1ul tot een be
drag van ten boogste zestig cent per honderd 
kilogram. 

15 .Juli 1904. WBT, tot vcrhooging van het 
~-ijfde hoofdstuk der Staatshegrooting voor 
het dienstjaar 1904. '. 160. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen 
vnn dit hoofdstuk ve,·hoogcl : 

, l,·t. 58 met f 2000 Art. 60 met f 1500. 
Tengevolge van voorschrcven verhoogingen 

wordt bet totaal der :2de Afd. van dit hoofd
stuk alsmede hot e inclcijfen:erhoogd rnetf3500. 

15 Juli 1904. WET, · tot wijziging van het 
,-ijJde hoofdstuk der Staat begrooting voo1· 
het dien tjaar 1903. 8. Hil. 

liij dexe wet worden de volgende artikelen 
van di t hoofdstu k: 

t1. ve1·hoogct : 
Art. 51 met f 10,000. Art. 131 met f 13,000. 
Mt. 132 met f 3,900. Mt. 149 met f 55,000. 
A,·t. 154 met f 4,900. 

b. vermindenl: 
A,·t. 169 met f 86,800. 

Tengevolge van voorschrcven verhoogingen 
en vermindrring wordt bet totaal der :2de Afd. 
van dit boofdstuk verhoogcl met f 10,000 ; dat 
der 4de Afd. met f 76,800 n dat der 5de Afd. 
venninde,·d met f 86,800. 

15 Juli 190-1. WETTJ-:N, houdende naturali-
satie van: 

Franz H e rmann i o htis e r. H. 16:2. 
Gerhard Karl .Boggenrnnn. 8. 163 . 
Han s U 1 r i c h E r n s t v o n H e im-

bur g . 8. 164. 
Ja c ob Haubri c h. 8. 165. 
Johann Cad Chri s toph 8chl i cht e ,·. 

'. 166. 
Ludwig Karl l!~ri e drich. :-l. 167. 
,J ohann cs Baµ ti st e Tou rn oij. ' . 168. 
.d. 11 d r e a s Vv i I b e I 111 G O e k us. s. 169. 
H e ndrik Corn e li a Theocloru s Wil -

b e l m u s Ko k. 8. 170. 
,J o h an n Rud I p b Hu n f e I d. 8. 171. 
Carl Pfannku c h c (of Pfannku c h). 

'. 17:2. 
H e inri c h Th eo d o r Pfannku c h . 

s. 173. 
Cl e m e n s ,J o e ph Hugo Bi s ping. 

8. 174. 
Aloy iu s Th e odorus F e rdinand 

Bisping. 8. 175. 
.Jonkbeer H e rman Gabriel F e rdi-

nand 3.1. oc k. S. 176. 
Kar e l Philipp Eggen. :,, . 177. 
H e rmann Gregor ' chrod e r. 178. 
J o hann Augu s t H ese lhau s. H. 179. 
C a r I Tb e u do r 1( e r k e s. i:i. 180. 
H e rmann Juliu s St oc kmann. :-l . 1 1. 
Rub e n S c hw e itz e r. :-l. 182. 
Dr. J o hann Wilh e lm Kl e in e n

h a mmans. H. 183. 
G e rhard H e inrich .J ans se n. :-l . 184. 
E cl u a r d ,J o an n e s .Bok. :-l. 185. 

15 Jtili 1904. BEti.LUI'l' tot vernietiging va11 
het besluit van Burg meester en W ethou
ders van Ar nhent van 1:2 April 1904, n°. 
161 5, waarbij aan de weduwe D. CHUIT, 

geboren JANSEN, alclaar , vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in bet klein 
is verleend. S. 1 6. 

WrJ WILHELillNA, ,;Nz . 

Op de voordracht van Onzen lCinister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 :runi 1904, n° , 
4782, afdeeling Binncnland sch Bestuur, tot ver
nietiging van het be luit van blll'gemeester en 
wethouders van Anthen van 12 April 1904 nn. 
16115, waarbij aan de wecluwc D. Ho HUJT, ge
boren ,J..\.N::H:N, aldaar, vergunn ing voor den 
verkoop van sterken drank in het klein is 
verleend; 

Overwegende, dat die vergunning is Yerleend 
met ingang ,, an 1 ) lei 190! voor het beneden-
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voorlokaal van het perceel n". 100 in de B eek
straat tc An1hein, op grond van artikel 26, 
eerste lid, litt. b, rnn de wet van 28 ,Juni 1881 
(Staatsblacl n•. 97), gewijzigd bij de wetten rnn 
23 April 1884 (Staatsblacl n•. 54), rnn 16 April 
1885 (8taai8blad n°. 78), van 15 April 1886 
(Staatsblacl n•. 64) en van 27 April 1901 (Staa ts
blacl n°. 85), omdat in die local iteit door de 
wecluwe tlcHUIT cl e kleinhanclcl in stcrken 
drank met wijlen haren echtgenoot, met wien 
zij in gemeenschap van goederen was gehuwd, 
op 1 )Iei 1901 we1·cl uitgeoefencl: 

clat op 1 :liei 1901 evenwel geene vergunning 
voor clen verkoop van sterken drank in het 
klein in cle genoemde localiteit was verleend 
ten name van de weduwe Scrrurr en deze 
mitsdien daarin op genoemclen dag niet het 
bed rijf van kleinhanclel in sterken drank uit
oefende; 

dat immers oncler de werking van cle ge
noemde wet onder h et uitoefenen van dit be
drijf rechtens ·moet worclcn verstaan het uit
oefenen daa,·van krachtens eene vergunning, 
welke vergunning volgens artikel 8 van die 
wet, behoudens cle in het tweede lid van dat 
artikel vermelde uitzonderingen, uitsluitend 
voor den persoon des verzoekers geld t ; 

clat derhalve artikel 26 van de genoemde 
wet in clit geval niet van toepassing is ; 

clat op 12 April 1904 in Arnhern het aantal 
vergunningen voor den verkoop van sterken 
drank in het klein het vastgesteld maximum 
overschreed; 

dat Gecleputeerde 8taten van Gelclerlamcl, bur
gemeester en wethouders dier gemeente niet 
op grond van artikel 2, derde lid , van de ge
noemcle wet gemachtigd hebben tot het ver
leenen van eene vergunning boven het vastge-
teld maximum; 

clat de vergunning mitsdien is verleend in 
trijd met cle wet ; 

Gelet op de artikelen 3, 1° en 26 van cl e ge
noemcle wet en op artikel 153 van cle ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (ad,·ies van 28 
,Juni 1904, n•. ]2); 

Gczien het nacler rapport van Onzen J\'[inister 
van Binnenlandsche Zaken van 8 Juli 1904, n". 
5672, afdeeling Binnenlanclsch Bestnm ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van burgemeester en 

wethouders van A,·nhem van 12 April 1904, 
n°. 161/5 te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Ooze ::\Iinister ,·an Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitrnering rnn dit besluit, het
welk in het Staatsb/acl geplaatst en in afschrift 

aan den Raad rnn i:ltate medegedccld zal 
worden. 

Het Loo, clen 15den Juli 1904. 
(get.) WILHEL.MIN A. 

De Minister van Binnenlanclsehe Zaken, 
(get.) KuYP};R 

( Uitgeg. 30 Ji,li 1904.) 

15 J«li 1904. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 28 Februari 
1873 (8/aatsblacl n•. 35) ter uitvoering rnn 
het tweede lid van art. 17 der wet van 4 
December 1872 (Staatsblacl n°. 134) tot voor
ziening tegen besmettelijke ziekten. S. 187. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat nadere wijziging van het 
Koninklijk bes luit van 28 l~ebrnari 1873 (Staats
b/acl n". 35) wenschelijk is gebleken; 

Gelet op artikel 17 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblacl n°. 134), laatstelijk gewij:dgcl 
bij de wet van 21 J uni 1901 (Staatsblacl n•. l.57), 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend gernaakt 
bij Koninklijk besluit van 2 ,Tuni 1903 (Staats
blacl n•. 150) ; 

Op de voorclracht van Onzen :Minister nm 
Binnenlandsche Zaken van 10 Juni 1904, n° . 
5008, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies rnn 5 
Juli 1904, n•. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 11 Juli 1904, 
n°. 5765, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in het Koninklijk besluit ,· an 

28 Februa.ri 1873 (Staatsblad n•. 35) ter u i tvoe
ring van het tweede lid van a rtikel 17 der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblacl n•. 134) tot 
voorziening tegen besmettelijke ziekten, gewij
zigd bij de Koninklijke besluiten van ]4 April 
1875 (Staatsblacl n•. 69) en van 4 J uni 1902 
(Staatsblacl n°. 80), na artikel 12 een nieuw arti
kcl wordt ingevoegd, luidende: 

.,A,·t. 12a .. Met de verklaringen, bedoeld in 
artikel 1 en met die bedoelcl in artikel 12, 
worden gelijk gesteld afschriften daarvan door 
den secretaris van eene gemeente voor 0\'er
eenkomstig het oorspronkelijke gewaarmerkt." 

Onze Minister ,an Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblacl zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 15den Juli 1904. 
(get.) WILHELM.IN A. 

De Minister ~·an Binnenlanclsche Zaken, 
(ge t. ) Kuyn; R. 

(Uit,qeg. 4 Aug. L 04.) 
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18 .Tuli 1904. Win·, tot verhooging van het 
dercle hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1904. S. 188. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van een artikel, het totaal van de 
l ste Afd. alsmede het eindcij fer van dit hoofd
stuk verhoogcl met f 4533.33. 

18 Juli 1904. W};T, houdende toekenning 
van de hoedanigheid van wettig betaal
middel aan de b iljetten der N ederlandsche 
Bank. S. 189. 

WIJ WILHEL:MlN A, .i,;Nz •. cloen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genornen hebben, 
dat het wenschelijk is, aan de biljetten der 
Nederlandsche Bank de hoedanigheid van 
wettig betaalmiddel toe te kennen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Zoolang de Nederlandsche Bank 

gerechtigd is als circulatiebank werkzaarn te 
zijn, hebben hare biljetten de hoedanigheid 
van wettig betaalmiddel. 

Deze bepaling geldt niet voor betalingen, 
door de Nederlandsche Bank zelve te doen. 

2. Deze wet treedt in werking op den l sten 
October 1904. 

Lasten en bevelen, em:. 
Gegeven op bet Loo, den 18den Juli l\J04. 

(get.) WILHJ<JLlliIN A . 
De Minister van Financien , 

(get.) HaRTi: VAN T};CKU;NBURG. 

(Uitgeg. 10 Aug. 1904.) _ 

18 Juli 1904. v\TET, houdende nadere bepa
lingen omtrent den accijns op het gedis
tilleerd. S. 190. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat het wenscbelijk is nadere bepalingen 
omtrent den accijns op het gedistilleerd vast. 
te stellen; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons voor, bij alge

meenen maatregel van bestuur , onder de 
nood ige voorzieningen tegen misbruik: 

a. vrijdom te verleenen van den accijns 
voor het ged istilleerd dat niet besternd is 
tot inwendig gebruik; 

b. ternggaaf toe te staan van den accijns, 
voor het gedistilleerd , aanwezig in likeuren, 
bitters, reuk- en toiletwaters, essences, tine
turen, geneesmiddelen en andere sarnengestelde 
stoffen, die naar het buitenland worden uit
gevoerd. 

2. H et doen van hetgeen bij de algemeene 

maatregelen van bestuur, ingevolge art. 1 
dezer wet uitgevaardigd , vel'boden is of het 
nalaten van betgeen bij die maat regelen 
vool'gesehreven is , wordt gestraft met eene 
boete van ten minste f 50 en ten hoogste 
f 1000, onverminderd de intrekking van den 
Vl'ijdom of van de in verband daarmede 
verleende veTgunning zoo daartoe termen 
bestaau. 

3. H et bedrag van de ½ekerheid voor den 
accijns door den brander of distillateur over
eenkomstig de wet van 20 Juni 1862 (Staats
blacl n°. 62) te stellen , wordt door Onzen 
l\'[inistel' van Finaneien bepaald. 

Wordt door dien Ministel' het eens be
paalde bedrag verhoogd, clan wordt de zeker
heid dienovel'eenkomstig aungevuld binncn 
eene maand nadat de aanzegging daartoe 
aan den brandel' of distillateur is gedaan. 

Bij gebreke van die aa.nvulliug worden : 
geene inslagen van gedistillee rd toegelaten 

dan tegen afzonderl ijke zekerheid voor den 
accijns; 

geene uitslagen van gedistilleerd toegelaten 
clan tegen afzonderl ijke zekerheid of tegen 
dadelijke betaling van den accijns; 

geene aangiften tot stoken aangenomen 
dan tegen afzouderl ijke zekerheid voor den 
accijns van het gedistilleerd , dat volgens 
die aangiften zal worden verluegen. 

4. H et tweede lid van art. 133, § 2, der 
wet van 20 Juui 1862 (Staatsblacl n°. 62) 
wordt gelezen als volgt : 

,.Indi en bewezen is, dat van de werktuigen 
gebruik is gemaakt tot ontduiking van den 
accijns, wol'dt, in plaats van geldboete, ge
vangen isstl'af van ten hoogste een jaar toe
gepast." 

5. De wettelijke bepalingen uopens den 
accijns op bet gedistilleercl ten uanzien van 
branders, distillateurs, handelaai·s en andere 
personen, zijn ook van toepassing op vennoot
scbappen van koophandel en op vereeni
gingen die rnehtspersoonlijkbeid bezitten. 

De stl'af bedoeld in art. 133, § 2, tweede 
lid , der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblacl 
n°. 62), gelijk die bepaling luidt na de daarin 
door art. 4 dezer wet gebrnchte wijziging, 
wordt uitgesproken tegen cle bestuurders of 
cornmissarissen van wie blijkt, dat bet mis
drijf m et bun medeweten is gepleegd. 

6. D e feiten strafbaar volgens de bepu
lingen de>1er wet, wol'clcn beschouwd als 
misdrijvcn, behalve voor de toepassing van 
de artt. 57 en 58 van bet W etboek van 
Strafrecht, in de plaats waarv:in worclt toe
gepast hetgeen bij art. 62, eerste en tweede 
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lid , van dat wethod, \'00r overtred ingen 
bepaalcl is. 

De in zake van invoerrecbten on aocijnzen 
thans geldencle bepalingen voor het geval 
van wanbetaling van gelclboeten, ;1,ijn ook 
bij de toepas ing van deze wet \'an kracbt. 

7. Op den clag van het in werking treclen 
dezer wet vervallen de artt. 85 en 86 der 
wet van 10 .Juni 1 62 (Staatsblacl n°. 62) en 
art . 2b cler wet van 7 ,Juli 1865 (Staritsblcul n°. 80). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op hot Loo, den 18clen .Juli 1904. 

(get.) WILHELMINA. 
De .tlfinister van Financi/fn, 

(qet.) H ARTE VAN TECKLENBlJRO. 

( Uitgeg. 26 Aug. 1904.) 

18 Juli 1904. W E'l', tot wijziging van het 
zevende hoofclstuk B der Staatsbegrooting 
voo r het dienstjaar 1904. S. 191. 

Bij deze wet wordt na verbooging en ver
m i nderi ng van eenige artikelen bet totaal cler 
4cle Afcl. van clit hoofdstnk verhoogd met 
f 32,150; dat cler 9cle Afcl. met f 1687.50 en 
het einclcijfe,· met f 33,837.50. 

18 .Juli 1904. vVET, boudencle bekrachtiging 
eener overeenkomst met de Neclerlanclsche 
Hanclelmaatschappij, ter vervanging van 
die, bckrachtigcl bij de wet van 6 Decem• 
her 1898 ( taat8hlad n°. 261). S. 192. 

·wIJ WILHEL:i'iHNA, r:Nz ... cloen te weten: 
.rilzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is dat de hieronder vet·· 
melcle overeen kom. t bij de wet worcle be
krachtigcl; 

Zoo is het, dat vVij, den Raad van State, em:. 
Art. 1. De in afsch rift aan deze wet ge

hechte overeenkomst, op den 10/23 Maart 1904 
tusschen Onzen Minister van Kolonien, be
houclens bckrachtigiag bij de wet, haaclelen de 
11amens den tltaat der N ecle rlanclen, en de 
Direetie cler N"ederlanclsche Handelmaatschap
JJij, hancleleade namens die naamlooze vennoot
schap, aangegaan ter vervaaging van die van 
13 April 

23 Mei 1898, behoorendc bij de wet van 

6 December 1898 (Staatsblact n°. 261), worclt 
bekrnchtigcl. 

2. De ovcreenkomst bij bet voorgaande 
artikel bekrachtigcl, wordt gratis geregi trec rcl 
en is vrij van leges. 

Lasteu en bevelen , enz. 
GegeYen op het Loo, den 18deu ,Tuli 1904. 

(get.) WILHELMIK A. 
Di .Jfilii.•ter van Kolonii!n, (get.) 1DK:'03UKG. 

(Uitge_q. 29 .ftili Hl04.) 

AF ' CHRU"l'. 

De :Minister van K olonien, 
behoudens bekrachtiging bij de wet, han

delencle nameas den 8taat der Nedcrlanden 
en 

de Directie cler Nededanclsche Handelmaat
schappij, hanclelencle namens die naamlooze 
vennootschap, 

zijn o,7 e reengekomen als volgt: 
Art. 1. De Nededaad che Hanclclmaat• 

scbappij neemt op zich, in hoedanigheid nm 
commissiounair, met de uit het clelcredere 
voort, loeiencle aansprakelijkheicl, de Inclische 
Gouveraementsproclucten , voor zooverre zij 
door de Regeering ten verkoop in Nededaad 
bestemd worden , te beheeren , te verkoopen 
en daarvan den afschecp, het vervoer en den 
opslag te bezorgen, alles met inachtneming van 
de aanwijzingen, door cle Regeering te ge,en . 

Geschillen ter zake van de in alinea 1 be
cloelde verrichtingen, tusschen de Maatschappij 
en derclcn ontstaancle, kunnen door haa1· niet 
bij dading worden beeincligcl, clan met machti
g ing der Koningin, en waaneer zij een bedrag 
van meer clan f 10,000 betrcffen , behoudens 
bekrachtiging bij de wet. 

2. Tot waarborg voor de stortiag dcr op· 
brengst van clc producten, verbindt de )Iaat
schappij z ich om op den dag v66r clke veiling 
bij de N ederlandsche Bank, ten deze optreclende 
als Agent van den 8taat, over te brengen eene 
met het approximatief actto bedrag oYereen
komencle waarcle in geldswaardig papier of in 
geld, naa1· keuze van den Minister van Kolo
nien, en in het laatste geval oncler berekeniag 
van rnnte voor cleze vervroegde afrekeniag, 
op den ,7 oet van het alsdan vigeerende pro
messea-d isconto der Neclerlandsche Bank. 

Indien de :i\linister van Kolonien de stortiag 
van vooraoemcle waarborgsom in gel cl verlangt, 
wordt daarvan veertien dagen te voren aan 
de Nederlandsche Hanclelmaatschappij kean is 
gegeven . 

3. Voor al hare in artikel 1 genoemde ,er
richtingen geniet de Nederlaaclsche Hanclel
maatschappij als commissie (met inbegrip van 
delcreclere) een en een half percent van de 
bruto opbrengst de1· door haar verkochte en 
verantwoorcle Gouvernementsproducten. 

4. De Nederlanclsche Handelmaatschappij 
ondPrwerpt ,1ich , wat betreft de wijze waarop 
z ij rekening en verantwoording aan den 1:-ltaat 
aflcgt, aan de wettelijke bepalingen, d ie cles
wege ,1ij11 of nader zullen worden vastgesteld, 
en aan de ,oorschriften, door de Regccriag 
ter uit,-oering rnn die wettelijkc bepalingen 
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of in overleg met de Algemeene Rekenkamer 
in Nederland gegeven of te geven. 

5 . Zoolang de Nederlandsche Handelmaat
schappij aan alle uit deze overeenkomst voort· 
vloeiende ve rplichtingen getrnuw voldoet, zal 
de Regeering zich van geen anderen tusschen• 
persoon bedienen voor het afschepen, ver,;-oeren, 
opslaan , beheeren en verkoopen van de Indische 
Gouvemementsproducten, die ten verkoop in 
N ederland bestemd zijn. 

6 . Geschillen nit deze ovel'eenkomst voort
v loeiende, wol'den ondenvorpen aan het oordeel 
van cl rie scheidsli edon, w n.a r,an een door elk 
der partijen, en een door den H oogen Raad 
der Nedel'landen te beuoemen. 

De ::IIiui ster van Kolonien i echter bevoegd 
eene voorloopige beslissing te uemen, waat'aau 
de Nederlaudsche Handelmaatschappij gevolg 
geeft, behoudens hare aansprnak op schade
vergoeding, wauneer zij door de uitspraak der 
scheidslieden in bet gelijk wordt gesteld. In 
zoodanig geval beslissen de scheidslieden bij 
hunne nit praak ook over het bedrag der 
schadevergoeding. 

7 .vVanneer deze overeenkomst nietv66r 1 Au
gustus 1904 door de wet is bekl'achtigd, wordt 
zij geacht niet te zijn gesloten . 

D oor de wet bekrnchtigd z ijnde, trnedt zij 
in werking op 1 Januari 1905 en ve!'vangt 

I l l I 13 Apri l 
a sc an c e overeen wmst van 23 .ll1ei 1898 

bekrachtigd bij de wet van 6 December 1898 
(Stciatsblacl n°. 261). Zij wordt aaugegaan voor 
den tijd rnn vijf jal'en, d us tot het einde van 
het jaar 1909, behoudens de bevoegdheid van 
elk der paL"tijen, om deze overeenkomst te 
doen eindigen met het einde van elk jaar , 
door schriftelijke opzegging, uiterlijk in de 
1naand Januar i van dat jaar. 

Aldus opgemaakt in duplo op !.Q_:Maart 1904. 
23 .ll1aart 1904. 

De .V inister van Koloniiin, (get.) I DENBURG. 

De Nederla11dsche Handel,naatschappij, 
(qet. ) HELD RING . 

BIER};Ns D~: HAAN . 

Yoor eensluidencl afscb rift , 

De Secr.-Gen. bij /, et Depar fe,nent i·an Ro/onien, 
(qet. ) A. E. ELIA~. 

18 .J-uli 1904. "',VET, houdende w1p11grng en 
verhooging der begrooting ,an uitgawn 
van Nededa11clsch.Jndie voor bet dienst
jaai· 1904. }\laatregelen in bet belang ,an 
den landbouw in N eclerla11dsr·h-Indie'. S. 193. 

19 Jitli 1904. Bi,sLlHT, betreffende de ont
binding van de Eerste Kamer der Staten
Generaal. S. 194. 

WIJ WILHEL.ll1INA, I~Nz. 

Op de ,oordracht van den Raad rnn Mi
nisters van 16 Juli 1904; 

Gelet op art. 73 der GL'Onclwet ; 
H ebben besloten en besluiten: 

Art. 1. De .Eerste Kamer de l' Staten-Gene
rnal wordt ontbonden met den 23sten Juli 1904, 
gelijktijdig met de sluiting der tegenwoorclige 
zitting. 

2. De vcrkiezingen de!' leden nm eene 
nieuwe E erste Kamer zullen plaats bebben op 
W oensdag 3 Augustus 190-i. 

Onze Commissari ssen in de verscb illende 
provincien worden gernachtigd de Staten hun
nel' provincie ie dien einde in buitengewone 
vergadering bijeen te roepen. 

3 . De eerste samenkomst de!' nieuwe Kamer 
zal plaats b ebben op Dinsdag 20 September 
1904. 

Onze :;\Iinister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waa!'van afschr ift ,ml worden gezonden aan 
de beide Kamers der Staten-Generaal, aan den 
Raad van State, aan de Departementen van 
Algemeen Bestuur en aan de Algemeene Reken
kamer. 

H et Loo, den 19clen J·uli 1904. 
(get. ) WI L HE L 1\[l NA. 

De .Jllliniste,· van B-innenlandsche Zake11 , 
(qet.) Km:n;R. 

(Uitgeg . 21 Juli 1904.) 

20 Jiili 1904. BESLUIT, tot wijziging en aau
v·ulling van bet Koninklijk besluit rnn 
26 Februari 1903 (Staatsblad n°. 80), zooals 
dat is gewijzigd bij Kouinklijk besluit rnn 
1 Maart 1904 (Staatsblacl n°. 54). R. 195. 

WrJ WILHELMINA, 1rnz. 

Op de voordracht van Onze 1:inisters ,an 
J ustitie en van Binnenlandsche Zaken ,an 
den Belen .ll1ei 1904, 4de afdeeling n°. 146 en 
van den 6den :i\fei 1904, 11°. 2129, afdeeling 
Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is W\jzi
ging te brengen in het Koninklijk besluit ,an 
26 F ebruari 1903 (Staat.Yblacl n°. 80) tot ,ast
stelling van een algemeenen maatregel ,an 
bestuur, als bedoeld bij de art ikelen 39, 57 en 
118 der :Seroepswet en tot regel ing cler , er
goeding voor reis- en verblijfkosten van leden
comrnissarissen en van arnbtenaren die zic:h 
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kt-achtens die wet ,·oor plaatselijk onderzoek 
naar elders moeten bege,-en, zooals dat bij 
K oninklijk besluit van 1 Maart 1904 (Staats
blad n•. 54) is gewijzigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 14den Jnni 1904, n°. 17) ; 

Gezien het nadet· rapport van Onze voor
noemde :Yiini sters van den 24sten Juni 1904, 
4de afdeeling n°. 171 en van 15 Juli 1904, 
n°. 3247, afdeeling Arbeid ; 

H ebben goedge,·onden en ve rstaan : 
te bepalen: 
1°. In artikel 2 van het Koninklijk besluit 

rnn den 26sten F ebrnari 1903 (S taatsblad n°. 80), 
zooals dat bij Koninklijk besluit van 1 :M:aart 
1904 (Staatsblad n°. 54) is gewijzigd, wordt 
aan het slot voor: ,, Vacatiegeld , aan deslmn
dig·en, van ten hoogste f l voor iedere vacati e 
van een uur, gedeelten van uren voor geheele 
uren gerekend" 

gelezen: 
,, Vacatiegeld, aan deskundigen, van ten 

h oogste f 3 voor iedere vacatie van een unr, 
gedeelten van uren voor geheele ureu gerekend. 

Als grondslag voor de berekening van het 
vacatiegeld kunnen alleen gelden de m en , 
door den deskundige ter terechtzitting door
gebracht" . 

2°. Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende als volgt: 

Artikel 12bis. H etgeen te veel of ten on
rechte is toegeschat wordt van den voorzitter 
(lastgever) of gl'iffier, die de begrooting of 
lastgeving h eeft opgemaakt, ternggevorde t·d, 
nadut hij omtrent de daartegen gerezen be
denking is gehoord , behoudens 7, ijn ve rhaal 
op hem , door wien het te veel ontvangen be
drag is genoten. 

D e terngvordering geschiedt bij een staat, 
nfgegeven door Orn1en Mini ster rnn Justitie. 

De ontvangMs cl er regi stratie 7, ijn met de 
invorcl ering belast. 

H et verschuldigde kan des noods hij de uit
betaling van de jaanvedde .worden ingehouclen . 

3°. In verbancl met de inlass ing n rn a rti
kel 12bis, bedoelcl sub 2°., zal in het eerste 
lid van artikel 13 in plaats van ,,het vorig 
nrtikel" moeten worden gelezen ,,artikel 12". 

4°. Na artikel 15 wordt een nieuw artik el 
ingevoegd, luidencle als volgt: 

Artikel l5bis. De mod ell en cler lastgevingen, 
begrootingen en declaratien worden rnstge
steld door Onzen Minister van J ustitie. 

On7,e Ministers Yan J ustitie en van Binnen
landsche Zaken zijn , iecler voor 7,ooveel hem 
betreft, belast met de uitvoel'ing , an dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal ,rnrden ge-

J \l04. 

plaatst en waarvan afschrif t zal worden ge
zonclen aan den Raad Yan State. 

R et L oo, den 20sten ,Tuli 1904. 
(get.) WILHEL::\UN A . 

De Minister van Justitie, (qet. ) J. A . L OEF F, 

De Minister van B innenlanclsche Zaken , 
(get. ) K u u1m . 

(Uitgeg. 2 A"Y· 1904.) 

21 Juli 1904. BF; SLU IT, houdencle bepaling 
Yan vergoeding van reis- en verblijfkosten 
\'001· aide-essaieurs van den waarborg, enz. 

WIJ WILHEL:M:lNA, ENZ. 

Op de voordracht van On:r.en Minister van 
Financien van 16 Juli 1904, n°. 10, Afdeelingen 
P ersoneel en General e Thesaurie ; 

Gelet op artikel 2, laatstP. zin s11 ede Yan het 
Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staats- · 
blad n°. 4), gewijzigd bij dat van 24 J;~ebrn
ari 1898 (Staatsblad n•. 56) ; 

Hehben goedgevonclen en verstaan : 
Te rekenen van 1 April 1904, de aide-essaieurs 

van den waarborg en de belasting der gouden 
en 7,i]veren werken te rangschikken in de 
vierde klasse van het tarief Yoor vergoed ing 
va.n reis- en verblijfkosten, vastgesteld bij 
K oninklijk besluit van 5 Jauuari 1884 (Staats
blad n•. 4), gewij7,igd bij dat van 24 Febru
ari 1898 (Staatsblad n°. 56). 

Onze ll'finister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarYan afschrift 
zal worden gemnclen aan de Algemeene Reken
kan1er. 

H et L oo, den 21sten Juli 1904. 
(ge t.) WILHEL~1IN A. 

De Minister van Financien, 
(get. ) H ART E VA~ T F.CKLENll URG. 

26 Ju li 1904. BJ-:SLUIT , houdende \'OOl'SChrif
ten ter bepaling van de gezichtsscherpte 
bij het geneeskunclig onderzoek omtrent 
de geschiktheid voo1· den krijgsdienst rnn 
hen, op wie een der bij Koninklijk besluit 
van 30 }Iei 1904 (S taatsblad n°. 113) vast
gestelde Reglementen A en B Yan toe
pass ing is , zoomede ter bepaling van het 
klem -onderscheiclingsvermogen van ·nij
willige rs voor den dienst bij zee- of land
macht. H. 196. 

Wu WILHEL~IINA, RKZ . 

Op cl e gemeenscbappelijke ,·oordracht nm 
Onzen Minister van Marine, van O117,en :M:i. 
ni ster van Staat, )1inister van Oorlog , en van 
Onzen Ministe r yan Binnenlandsche Zaken 
van den 12den Juli l\J04, l~ureau S/B, n•. 52, 

21 
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van den 18den Juli 1904, lllde Afd., n°. 123, 
en van 22 Juli l!J04, n°. 1334, 1.I, afdeeling 
}Iilitie en Schu tte rijen; 

Gezien art. 4 van Ons besluit van 30 )lei 
1904 (Staatsblacl n°. 113); · 

v\Tillende ter voldoening aan het bepaalde 
bij vorengerneld artikel voorschriften geven 
ter bepal ing van de gezichtsscherpte bij het 
geueeskundig onderzoek omtrent de gescb ikt
heid voo t· den krijgsdienst van hen , op wie 
een der bij Ons bovenvermeld beslu it vastge
stelde Reglementen A en B van toepassing is, 
zoomede ter bepaling van het kleur-onder
scheidingsvermogen van vrijwilligers voor den 
dienst bij zee- of landmacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. H et Koninklijk besluit van 30 Novem
ber 1883 (Staatshlad n°. 162) wordt bniten 
werking gesteld voor zooveel betreft de toe
passing b ij het geneeskundig onderzoek om
trent de geschiktbeid voor den krijgsdienst 
van hen, die tot vrijwilligen dienst bij zee
of landmacht, bij de Koninklijke N ederlandsche 
Marine-Reserve, of bij het Reserve-personeel 
der lanclmacht wenschen te worden toegelaten , 
en van hen , die daarbij vi•ijwill ig dienen, als
mede van militieplichtigen en van hen, die 
bij de militie zijn ingelijfd. 

Ilij het geneeskundig onderzoek omtrent de 
geschiktheid voor den krijgsdienst van hen, 
op wie een der bij Ons besluit van 30 Mei 1904 
(Staatsblacl n°. 113) vastgestelde Reglementen 
A en B van toepassing is, wordt ter bepalin,r 
van de gezich tsscherpte gcbruik gemaakt, hetzij 
van de letters en figuren, opgenomen in en 
behoorende bij een van de N ederlandsche uit
gaven der ,,Optotypen tot bepaling der ge
zich tsscherpte, doo r dr. H. SNELLEN"' hctzij 
van letters en figuren, met de boven bedoelde 
geheel overeenkomende. 

De in genoemd geschrift aangegeven metho
de wordt daarbij gevolgd. 

2. H et Koninklijk besluit van 21 Decem
ber 1883 (Staatsblacl n°. 247) wordt buiten 
werking gesteld voor zooveel betreft de toe
passing bij het geneeskundig onderzoek om
trent de geschiktheid voor den dienst bij zee
of landmacht. 

Het klenr-onderscheidingsvermogen van vrij
willigers voor den dienst bij zee- of land
macht, bij wie verzwakte kleurenzin reden 
geeft hen voor genoem.den dienst ongescb ikt 
te achten, wordt bepaald: 

a. qualitatief m et beh ulp van pseudo-isochro
matische tafels of stalen op eene wijze als 
door fh-ILLI NG of H OLMGREN voor bunne 

methode is aangegeven of volgens eene andcrc 
gebruikelijke;wijze van qualitatief onderzoek, en 

b. zoo noodig ook quantitatief volgens de 
methocle van professor F. C. DoNDERS voor 
opvallend en doot·vallend lich t of volgens 
eene anclere gebruikelijke wijze van quantita
tief onderzoek. 

3. Dit besluit treedt in werking met 1 Sep
tember 1904, met uitzondering van de be
paling in artikel 1 voor zooveel bet reft hen, 
die volgens het daarin genoem.de Reglement 
B mocten worden onderzocht, welke bepaling 
in werking treedt met 1 November 190J. 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog en 
van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voo1· 
zooveel hem aangaat, belast m et de uitvoering 
van d it beslui t, dat in bet Staatsblacl zal 
worden geplaatst, en waarvan afschl'ift zal 
worden gezonden aan Onzen Minister van 
Kolonien. 

H et Loo, den 26sten Juli 1904. 
(get. ) WILRELMIN A . 

De '.Ministe1· van .1¥arine, (get.) ELLIS. 
De Minister ~·an Staat, lrfinister 'Van Oorlog, 

(get. ) J. W. B~:RGANSIUS. 
De .Minister •van Binnenlamlsche Zalcen, 

(.get.) KUYPER. 
(Uitgey. 20 Aug. 1904.) 

26 Juli 1904. 8};SLUIT, tot vern ietiging van 
bet besluit van Burgemeester en W et
houders van Arnhe,n van 27 Maart 1903, 
11°. 401, waarb ij aan G. P ou-rAN, weduwe 
van F . MIJNHALtDT, aldaar , ve rgunning 
voor den verkoop van ste rken drank in 
het klein is Yerleend. S. 197. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Juni 1904, 
11°. 5234, afdeel ing Binnenlanclsch Bes tu u r , 
tot vern ietiging van het besluit van burge
meester en wethouders van A,·nhe,n van 
27 J\faart 1903, 11°. 401, waarbij aan G. PoLMAN, 
weduwe van F. MIJNHARDT, te A.rnhem, met 
ingang van 1 Mei 1903 vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein is 
verleend voor het benedenvoorlokaal van het 
perceel n°. 21 in de Nieuwstraat aldaar; 

Overwegende, dat die vergunning is verleend 
op g rond van artikel 26, eerste lid , litt. b van 
de wet van 28 J uni 1881 (Staatsblacl n°. 97), 
gewijzigd bij de wetten van 23 April 1884 
(Staatsblall n° . 54), van 16 April 1885 (Staats
blacl n°. 78) , van 15 April 1886 (Staaisblad 
n°. 64) en van 27 April 1901 (Staatsblad n°. 85), 
omdat in de genoemde localitcit door de 
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weduwe 1\I IJNHAlWT de klcinhandel in ste rken 
drank met wij len haren ech tgenoot, m et wien 
zij in gemeenscbap van goederen was gehuwd, 
op 1 Mei 1901 werd uitgeoefend; 

dat op 1 ]Uei 1901 evenwel geene ve rgunning 
voor den verkoop van sterken drank in bet 
klein in de genoemde local iteit was verleend 
ten name van de wednwe NIIJNHARDT en 
cleze mitsdien claarin op genoemden clag niet 
het bedrijf van kleinbandel in sterken drank 
uitoefende; 

cl3 t immers oncler cle werking van de ge
noemde wet ond r het uitoefenen van dit be
drijf rechtens moet worden ver taan bet uit
oefenen daarvan luacbtens eene vergunning, 
welke vergunniug volgens artikel 8 van die 
wet, bchoudens de in het tweede I id van dat 
artikel vermelde uitzonderingen, uitsluitend 
voor den persoon des verzoekers geldt ; 

dat derhalve artikel 26 van de genoemde 
wet in dit geval niet van toepassing is; 

dat op 27 Maart 1903 in Arnhe,n het aantal 
vergunningen voor den verkoop van sterkcn 
drank in het klein het vastgesteld maximum 
overscb reed ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelclerlancl 
burgemeester en wethouders dier gemeente 
niet op grond van artikel 2, derde lid , van 
de genoemde wet gemachtigd hebben tot bet 
verleenen van eene verguuning boven bet 
vastges tcld maximum ; 

dat de vergunning mitsdien is verleend in 
strijd met de wet ; 

Gel et op de artikelen 3, 1 °., en 26 van de 
genoemde wet en op a rtikel 153 der ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 ,Juli 1904, n° . 8) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi · 
nister van Binnenlandsche Zaken van 22 Jul i 
1904, n•. 6121, afdeeling Binnenlandsch 
Bestunr ; 

H ebben goedgevonden en vet·staan , 
bovenvermeld besl uit van burgemees ter en 

wethouders van Arnhem van 27 Maart 1903, 
n•. 401 te vern ietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Ministe r van Binnenlandsche Zaken 
is bela t met de uitvoering van dit besluit , 
hetwelk in het Staatsblacl geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het L oo, den 26sten Juli 1904. 
(get.) W ILHELMI N A . 

De _V ini.<te,· 1·an R innenlltnclsche Zaken, 
VJef. ) K UYPER. 

(Uitgeg. 10 Aug. 1904.) 

26 .Juli 1904. BESLUIT , tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wet
houders van An,hem van 21 .April 1903, 
n•. 401, waarbij aan A. W. E. Knos, 
weduwc van .J. L. Hr:r.J N}:MAK, aldaal', 
ve rgunning voor den vel'koop van stel'ken 
drank in bet klein is ve rleend. S. Hl8. 

WIJ "WILHELMIN4,. , E N Z. 

Op de voordracht van Ouzen Minister van 
Binnenlandsche · Zaken van 25 J uni 1904, 
n•. 5234, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het beslui t ,·nn burge
meester en wethoud et·s van Aruhem va n 
21 .April HJ03, n•. 401 , waarbij aan A. vV. 1£. 
K1ws, weduwe van J. L. HEIJNE)IAN, te 
A1·nhe,n, met ingang van 1 Mei 1903 vergun
ning voor den ve rkoop van sterkcn drank in 
het klein is verleend voor het voul'hu is en 
het daarachter gelegen vertrek van het percecl 
n•. 22 in de Rapparclstraat aldaar; 

Overwegende, dat die vc rgunning is VCl'
leend op grond van artikel 26, eerste lid, litt. b, 

van de wet van 28 ,foni 1881 (Staatsblad n•. 97), 
gewijzigd bij de wetten van 23 April 1884 
(Staatsblacl n•. 54), van 16 .April 1885 (Staats
blad n•. 78), van 15 .April 1886 (Staatsblad 
n•. 64) en van 27 .April 1901 (Staafsbla<l n•. 85), 
omdat in de genoemdc local iteiten door cle 
weduwe HEIJNEMAN cle kleinhandel in sterken 
drank met wijlen ha ren echtgenoot, met wien 
zij in gemeenscbap van goederen was gebuwcl , 
op 1 Mei 1901 werd uitgeoefend; 

dat op 1 Mei 1901 evenwel geene ve rg unning 
voor den ve rkoop van ste rkeu d rank in het 
klein in de genoemde locali teiten was ve rleend 
ten name van de weduwe H Ji: rJ NEMAN en deze 
mitsdien daarin op genoemden dag niet bet 
bedrijf van kleinhandel in sterken drank uit
oefende; 

dat immers onder de werking van de ge
noemde wet onder het uitoefenen van dit 
bedrijf reclitens moet worden verstaan het 
uitoefcnen daarvan krachtens eene vergunning, 
welke vergunning volgens artikel 8 van die 
wet, behoudens de in het twcede lid van dat 
artikel vermelde uitzondcringen, uitsluitend 
voor den persoon des verzoekers geldt; 

dat derhalve artikel 26 van de genoemde 
wet in dit geval niet van toepassing is; 

dat op 21 April 1903 in Arnhem bet aantal 
vergunningen voor den verkoop van sterken 
drank in het klein h et vastgesteld maximum 
overschreed ; 

dat Gedcputeerde Staten van Gelderland 
hurgemeester en wetbonders dier gemeente 
n iet op g rond . van artikcl 2, derde lid , van 

21 * 
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de gcnoemde wet gernachtigd hebben tot h et 
verleenen van- eene vergunning boven het 
vastgesteld maximum ; 

dat cle vergunning mitsdien is , erleend in 
strijd met de wet ; 

Gelet op de artikelen 3, 1°., en 26 van cle 
genocmde wet en op artikcl 153 der ge
m eentewet : 

Den Raad Yan State gehoorcl (advies van 
12 Juli 1904, n•. 8); 

Gezien het nacler rapport van Onzen Mi
nister Yan Binnenlandsche Zaken ,an 22 Juli 
1904, n•. 6121, afdeeling Binnenlandsch Restuur; 

H ebben goedge~•onden en Yerstaan : 
bovenvermeld beslnit van burgemeester en 

wethouclers van A,·nheni van 21 April 1903, 
n•. 401, te vcrnietigen wegens strijd met de wet. 

Onze •Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van clit besluit, 
hetwelk in het Staafsb/ad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van Btate medegedeeld 
,cal worden. 

H et L oo, den 26sten Juli 1904. 
(J1et.) WILHELMINA. 

De Min . van Binnenl. Zaken, (!Jet. ) KUYPER. 
(Ui tgeg. 11 Aug. 1904.) 

26 Juli 1904. M1~s1v:i, Yan clen )1inister rnn 
Binnenlandscl1e Zaken aan de Comm issa
rissen der Koningin in de provincien , be
treffende behoefti ge repatrieer nde N eel et·· 
landers. 

Ten einde cle nabij de grens gelegen ge
meenten een igszins te onth effen Yan den last, 
welke op hen drukt tengevolge van het korter 
of ]anger verblijf van behoeftige N ederlanders, 
welke uit den v reemcle naar bet vaderland 
terugkeeren, is door mij eene regeling getroffen 
met cle Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen en met de H ollandsch IJzeren 
Spoorwegmaatschappij. Dientengevolge zullen 
behoeftige meerderjarige N eclerlanders, welke 
hier te lande kornen, in de gelegcmheicl kunnen 
word en gesteld om eventueel ·ook voor bun 
rnedereizend ge,cin Y00r rekening Yan rnijn 
Departement plaatskaarten derde klasse te 
bekomen voor verYoer binnenslands langs de 
lijnen van gemelde maatschappijen tot of 
althans tot zoo nabij mogelijk de door hen
zelven meestal v66t· de aankomst in Neclerland 
aan te wijzen pl:lats van bestemming. De 
verstrekking di er plaatskaarten :,ml geschieden 
tegen afgifte rnn een daartoe strekkend bewijs, 
dat op naam en voorzien van de noodige 
aanwijzing kan worden afgege,·en, 1°. in het 
buitenland door een Nederlanclsch diplomatiek 
of consulai r ambtenaar, van wien een behoef-

tige een biljet voor eene plaatskaat't yoor 
verYoer tot op N ecle rland sch grondgebied ont
vangt, en 2°. hier te lande van wege rnijn 
Departement door tusschenkomst van den 
burgemeester der gemeente, waar een behoef
tige wordt uitgeleid ingevolge eene dezerzijds 
iugewilligde aanvrage van eene vreemde Re
geering om hem in Nederland toe te laten. 
D en burgemeester van zoodanige gemeente 
zal in elk bijzonder geval door mij bedoeld 
bewijs worden gezonden zoo noodig, met Yer
zoek aan den behoeftige eventueel ook YOO!' 
zijn gezin eenigen bepaald te noemen of te 
begrenv.en onderstand te verleenen voor le,ens
m iddelen gedurende de verdere reis, welke 
kosten alsdan van mijn D epartement ,cullen 
kunnen worden teniggevorderd . 

Ten aanzien mu de sub 2°. bedoelde he
hoeftigen zal mijnerzijds hunne komst mecle 
worden bericht nan den burgerneester Yan de 
plaats hunner bestemming. 

Ik heb de eer U H .E.G. te verzoeken hct 
voormelde ter kennis te brengen van de bu rge
rneesters in Uwe provincie. 

De Minister van Binnenla11dsche Zal.-en , 
Yoor den Ministe r, 

De Secretaris-Generaal, (!Jet. ) DrJCIC\lEEST 1m. 

28 Jiili 1904. BESLUIT, houdencle nadere rege
ling van de samenstelling en indeeliug van 
de dienstdoende sch utterij der gemeente 
G.-oninge11. S. 199. 

WIJ vV1LHEL:M:lNA ENZ. 

Op de , oordracht van Onzen Minister Yan 
Binnenlandsche Zaken van 25 .J uli 190cl, Afclee
ling Militie en Schutterijen, n•. 1339 S.; 

Overwegende, dat ten gevolge van de ,ermin
dering, welke de sterkte van de dienstdoende 
schutterij der gemeente G1·onin_r;en, zoowel ,rnt 
het actieve gedeelte der dienstplichtigen betreft, 
al s wat hen aangaat, die tot de reserve behoo
ren, wegens het bepaalde bij hoofdstuk , cl er 
Landweerwet (Staat-,blad n°. 160 van 1901) 
reeds heeft onclergaan en vercler zal ondergaan , 
herziening noodig is van de samenstelling en 
indeeling van voormelde schutterij, zooals deze 
zijn vastgesteld bij den Staat A , gevoegd bij 
het Koninklijk besluit van 8 Februari 1868 
(Staatsblad n•. 20), gewijzigd bij dat rnn 10 
Januari 1875 (Staatsblad n°. l ); 

Ge,cien artikel 28 der wet Yan 11 April 1827 
(Staatsblacl n•. 17 ; gewij,cigd en aangevuld bij 
de wet van 15 April 1886, Staatsblad n'". 64), 
alsmede hoofdstuk V cler Landweerwet (Staats
blacl n°. 160 rnn 1901) en Ons besluit rnn 14 
Januari 1903 (Staat.sb/ad n•. 34) ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van den Staat A, gevoegd bij 

bovenaangehaald Koninklijk besluit van 8 Fe
bruar i 1868 (Staatsblacl n°. :20), voor zooveel 
de samenstelling en indeeliug van de voor den 
dienst der infanterie bestemde dienstdoende 
schutterij der gemeente Groningen betreft, te 
bepalen, dat die schutterij - behalve uit den 
commanclant en cle tot het actieve gecleelte of 
tot de reserve behoorende en de vrijwillig 
dienenoe leden der schutte,·ij , voor zoover zij 
niet zijn begrepen in bet personeel, vermeld 
in den bij Ons tegenwoordig besluit ge,0 oegden 
staat, zal zijn samengestelcl en ingedeeld zooals 

in dien staat is aangewezen, met inachtneming 
opvolgend van het tijdstip, in de eerste kolom 
van den staat aangeduid . 

Onze Minister rnn Binnenlaudsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
met den daarbij gevoegden staat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
,ml worden gezonden aan het Departement van 
Oorlog. 

B.et Loo, den :28sten .Tuni 1904. 
(get.) WILHELJ\[l~ A. 

De JJ.Iini8ter t ·mt Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) Km.'1'Rt{. 

(Uitgeg. 16 Aiig. Hl04.) 

S T A A T , aanduiclencle de sctmenstelling en incleeling van cle dienstdoende 
sclmttei·ij cler gemeente Groningen, opvolgend le 1·ekenen van het tijdstip, 
in de ee1 ·ste lcolom vermeld. 

-
I 

Staf (behalve Aantal officieren, onderofficieren, I 
den commandant) korporaals, tamboers of hoorn-

blazers bij elke compagnie. 

Tijdstip, 
f-o I Korpo· te rekenen ..; 

Cl 
,... ,... f§ raals, tarn-

waarvan de ,:; "' ·.3 0 Officieren. Onder-
hoers of 

samenstelling :a., "" fo ·c3 officieren. ,... 
.2: = ,... hoorn- Aan,ner-" t=l ~ "' en " ;g 

~ 
0 0 0 blazers 

indeeling b.O 2 "' ;... ,0 kingen. 
" "' Q s ~ I 

I 1. ,; opvolgend in 0. 

" " 
b.Oc; "' ..; ~; s " "' ~~ " ~ "' 2 I 

werking 0 " 0:..: 0 

" ~ =>~ ..:, ] " ~~ treden . " . .§ C) "' ,...:; .2l £ ..; 2 1,...-g ..,.., t=l Cl - 2 r~ ~ ~~ "' ] 2 :§ 1~-::?. Cl -~ § 8 O " "' 0 " .., 
"'"' "' " ii I"" "' --.,, = Q. ·a ~ 6 ~s b.O ;... BI~~ "" ! s

1

~N 
-~ ... ;... = <i "' "" 0 "' "' "' 0) o · 0 -~ ,,. " ,-; " .;,: .;,: ,-; (N 

1"' "' ,.... - .., 

1 .Januari 1905 5 1 1 1 1(1) 2
1
c2) 1 1 1 

I 
2 1 7 1 9 2 

1 2\ 1 
(1) 1 Vaandel-

1 .Januari 1906 4 1 1 1 1 I 2 1 7 1 9 2 drager. 
(2) Tamboer-

1 .Januari 1907 3 1 1 1 21 1 1 1 I 2 1 7 1 9 :2 rnajoor. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 ,Juli 1904 (Stal!tsblad n°. 199) 
:i\lij bekend , 

De 11finister rnn Binnenlandsche Zaken, (get. ) KUYPER. 

28 Jiili 1904. BESLUIT, houdende nadere rege• 
ling van de samenstelling, indeeling en 
d ienstbestemming van de dienstdoende 
schutterij der gemeente A,nsterclam S. 200. 

WrJ WILHEL?ilINA. x:Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Juli 1904, Af
decling Militie en Schntterijen, n°. 1333 S.; 

Overwegende, dat ten gevolge van de ver
mindering, welke de sterkte van de dienstdoen
de schutterij der gemeente A,nsterdam, zoowel 
wat het actieve gedeelte der dienstplichtigen 

betreft, als wat hen aangaat, die tot de reserve 
behooren, wegens het bepaalde bij hoofdstuk 
V der Landweerwet (Staatsblad n°. 160 van 
1901) reeds heeft ondergaan en verder zal onder
gaan, herziening noodig is van de samenstel
ling, indeeling en dienstbestemming van voo r
melde schutterij, zooals deze laatstelijk idjn vast
gestelcl bij den staat, gevoegd bij het Koniuklijk 
besluit van 19 November 1878 (Staatsblad n°. 
168), in verband met het Koninklijk besluit 
van 11 October 188:2, n°. 14; 

Gezien art. :28 der wet van 11 April 1827' 
(Staatsblacl n9. 17) ; gewijzigd en aangevuld bij, 
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de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
alsmede hoofdstuk V der Landweerwet (Staats· 
blad n°. 160 van 1901), en Ons beslu it van 14 
J;inuari 1903 (Stcwtsblad n° . 34); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van den staat, gevoegd bij 

boveuaangebaalcl Koninklijk besluit van 19 
November 1878 (Staatsblad 11°. 168), in verbaud 
met het Koninklijk besluit van 11 October 1882, 
n°. 14, voor zoo, eel de samenstell ing, indeeling 
en dienstbestemmiug van de dienstdoeude 
schuttcrij der gemeente A,nsfe,·dmn betreft, te 
bepalen , dat die schutterij - bebalve uit den 
commandant en de tot bet actie,e gedeelte of 
tot de reserve behoorende en de n-ijwillig die
nende lcden der schutterij , voor zoovet· :dj niet 
>.ijn begrepen in het personeel, , ermeld in den 

bij Ons tegenwoord ig besluit gevoegden staat 
- ,ml zijn samengesteld en ingedeeld en ck 
dienstbestemming zal hebben zooals een en 
ander in <lien staat is aangewezen, met inacht
nem ing opvolgend van het tijdstip, in de eerste 
kolom van den staat aangeduid. 

Onze ::)finister nn Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
m et den daarbij gevoegden staat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan bet D epartement van 
Oorlog. 

H et Loo, den 28sten .Juli 1904. 
(get. ) WILHEL fl:N .A. 

De JJfinister i•an Binnenlandsche Zaken , 
(.J;et. ) KuYP ER. 

(Uitgeg . 19 Aug. 1904.) 

S T A A T , aanduidende de . amenstelling, indee.ling en dienstbestemming van 

de dienstdoende schitttei·ij de1· gemeente Amsterdam, opvolgeni/, te rekenen 

vau het tijdstip in de ,:erste kolom vermeld. 

'I'ijdstip , 
te rekenen 

waarvan de 
samenstclling, 
indeeling en 
dienstbestem-

ming opvolgend 
in werking 

t rnden. 

1 Januari 1905 (*) 

1 Januari 1906 (t ) 

1 J an uari 1907 (§) 

A.antal. Staf (behalve den commandant). 

A.antal officieren, onder
officieren, korporaals, tam

boers of hoorn blazers bij 
elke compagnie. 

4 

3 

2 

17
1

8'2
1

1114
1 

4 1 4 1 4 1411\ 2/ 1 6 1 

12 I 31
1 1 / 1 ) 3 1 3 1 3 1 3 1 1 · 2 1 6 1 

I I I ' I 
7 21111121 2 1 2 121211'. 2, 1 6 1 

Korpo• 
raals, tam
uoers of 
boom· 
blazers 

I 
8 4 

8 4 

8 4 

("') Voor den dienst der infanterie: l ste, 2cle en 3de bataljon , elk ter sterkte van vier eompagnieen. 
Voor den clienst der vesting-artillerie: een bataljon ter sterkte van vijf compagnieen. 

(t ) V oor den clienst der infan terie: lste en 2de bataljon, elk ter sterkte van vier compagn ieen. 
Y oor den dienst cler ves tingartilleri e : een bataljon ter sterkte van vier compagnieen. 

(~) Yoor den dien t der infanterie: l ste bataljon, ter sterkte van Yier compagnieen. 
Voor den dienst der vestingartillerie: een bataljon, ter sterkte van drie compagnieen. 

Behoort bij K oninklijk beslui t rnn 28 ,Juli 1901 (Staatsblad n°. 200.) 
~1ij bekend , 

De llfiniste,· van B innenlandsche Zaken, (gel.) KUY.PER. 
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28 Juli 1904. B.E SL lJI'l', betrcffende het begrip 
van ,,Bebomcde ko1n" bij de toepassing 
rnn art. 16 dcr wet van 10 April 1869 
(Staat.sl>lad n°. 65.) 

WIJ WILH:liJLMINA , ·F;Nz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
burgemeester en wethouders van L inschoten 
on door dio vnn ,;1:fon ifoo,· t tegen hct besluit 
rnn Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 
28 April 1904, n°. 33, waarbij als genomen in 
8trijd met het bepaalde bij art. 16, I • lid 
rler begrafeniswet , zijn vervallen verklaard 
lrnune besluiten respectievelijk van :ZO en 22 
October Hl03, tot het aan het Roomscb Katho• 
liek kerkbestuur te JJfontfoort vergunning ver
leenen voor den aanleg van eene begraafplaats 
ten behoeve van de leden dier kerkelijke 
gemeente : 

Den Raad ,an State, afd eeling voor de ge
schillen van bestuur, geb oord, adYies van 
6 ,Tu!i 1904, n°. 129 : 

Op de voordracht van Onzen Min i ter van 
Ri1rnenlandsche Zaken van 25 J uli 1904 , 
n°. 5973, afd. B.B.; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Uti-echt naar aanleiding eener door J. ScHALK
WIJK te M on tfoort bij hen ingediencl e klacht 
over cl e niet naleving -van het bepaalde bij 
art. 16, 1° lid cl er Begrafeniswet, bij hun 
bo,envermeld be luit, genoemde besluiten van 
burgemeester en wethouders van Linschoten 
en die van JJ{on tfoort als in strijd met de wet , 
hebben vervallen verklaard , op g rond dat 
bedoelde begraafplaats is geprojecteerd te 
midden van een rij hui zen, waarvan ter eener 
zijde 2 op minder clan 50 M. der aan te 
leggen begraafplaats zouden komen te liggen : 
dat eene verzameling hui7,en als voornegd 
gelegen op slechts ruim 50 ]If. van het stads
gedeelte eener gemeente, dat ongetwijfeld de 
korn is, gevoegelijk kan geacht worden eene 
YOortzetting di er kom te zijn ; dat in ieder 
geval een aaneengesloten rij huizen als in 
casu eene kom is als bedoeld in art. 16 der 
begrafeniswet , en dat de wet den aanleg van 
eene nieuwe begraafplaats op minder dan 501\I. 
rnn elke bebouwde kom verbiedt; 

Dat burgemeester en weth oud ers van Li11 -
schoten en die van M ontfoort van dit besluit 
van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroeµ 
zijn gekomen , daarbij aanvoerende, dat in casu 
geen sprake is van het aanleggen van eene 
begraafplaats op minder clan 50 1\L van eene 
bebouwde korn, of ,, te midden van een rij 
huizen" , dat in de nabijbeid rnn de bereid 
voltoo icle begraafplaats aan de eene 7.ijde 

3 verspreide wo11ingen liggen, waarva11 de 
eerste op plm. 17 1\L , de t"·eede op plm. 33 1\f. 
en de derde op plm. 52 :::11. afstand , maar da t 
deze woningen ni et kunnen bescbouwd worden 
te zijn eene ,,voort7.etting van de bebouwde 
kom" det· gemeente, evenrnin als de 3 aan de 
andere zijde staaude woni ogeo , waar,an de 
cerste op ongeveer 52 1\I., de tweed'e op onge
Yeer 83 M. en de derde op ongeve r 125 M. 
af tand is gelegen alles onder de gemeente 
JJio ntfoort ; dat de bebouwde kom van M ont
foort 7.ich bepaalt tot binnen cl e vestinggrachten 
en de begraafplaats op plm. 82 ]If. daarvan 
is verwijderd ; dat geen voortzetting rnn diP 
bebouwde kom beeft plaats gebad , daar tu s
schen de bebomvde kom - dus arm de wes t-
7.ijde van de begraafplaats - en de hierboven 
genoemde verspreide woningen, ten eerste een 
gracht, clan een wandelweg, vervolgens een 
hoomgaard met sloot , ten slotte een rijweg 
Jigt; terwijl aan de oostzijde rnn de begraaf
plaats zicb een bijna onafzienhare vlakte wei
en bouwland u it trekt, zoodat de7.e meer af
gelegen woningen in geenerlei verband staan 
met de bouwde kom en als verspreide buiten 
de kom der gemeente gelegen huizen aan te 
merken zijn ; dat 7,elfs de on bebouwde opper
,lakte daa r ter plaatse niet kan worden aan
gemerkt als aanhangsel van de bebouwde kom 
of daarmede een geh eel nit te maken, en ook 
de in het belang der openbare ge7,ondbeid bij 
eene begraafplaats noodig geaehte doorstroo
ming van lucht ruimschoots aanwezig is ; en 
dat de plaats waar de begraafplaats is aan
gelegd , dus aan de wet voldoet; 

Overwegeude, dat de twee woningen, welke 
op een afstand van minder dan 50 M. rnn de 
onderwerpelijke begraafvl aats zijn gelegen , 
geens7,ins kunnen geacht worden de i·oort
zPtting te 7.iju der oud tijds binnen den kring 
der vestinggrachten omsloten bebouwde korn 
van de gemeente Montfoort, waar vaststaat, 
dat de7,e kom aan de oostel fjke zijde nog steeds 
wordt begrensd door de breede vroegere vesting
graeht buiten welke oostwaarts eerst een 
wandelweg, vervolgens een boomgaard met 
sloot en daarna een rijweg wordt aangetroffen, 
toegang gevend e naar verschillende perceelen, 
wei- of bouwland, waarop de belanghebbende 
eigenaars in den loop cle1· vorige eeuw hier 
en daar enkele daggelderswoningen bebben 
gebouwd , welke met bet achter de voormal ige 
ves tinggracht gelegen oude stadsgedeelte in 
het geheel geen verband houden en "·ier 
aantal, ook in de latere · juren, ,olst rekt nict 
door bijbouw i toegenomen ; 

dat de hierbedoelde, ten oosten rnor zoover 
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hot oog zien kan slochts door bouw- en weiland 
omringde huisjes, waartoe ook de twee wonin
gen behooren welke op minder dan 60 111. der 
onderwerpelijke begraafplaats zijn gelegen , 
voorts evenmin ku nnen geacht worden eene 
op zich zelf starinde bebouwde kom der ge
mcente Jfonifoo,·t te vorrnen, aangezien hunne 
verspreide en afzonderlijke Jigging t n eenen
male belet hier de aanwezigheid aan to nemen 
van een rnin of meer aaneengesloten complex 
van naburige buizen te zamen eenige buurt 
of lrnurtschap uitmakende; 

G·ezien de wet van 10 April 1869 (S taats
b/ad n°. 66); 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
met vernietig ing der bestrPClen uitspraak 

van Gedeputeerde Staten te verklaren clat de 
begraafplaats, tot wier aanleg aan hetRoomsch
Katholiek kerkbestuur van .1Iontfoorl door de 
gemeentebcsturen van Monlfoort en ,·an Lin
schoten bij hunne besluiten respectievel ijk van 
22 en 20 October 1903 , verlof werd ve rl eend , 
voldoet aan bet voorsohrift bij art. 16, 1° lid 
der begrafeniswet gesteld. 

Ooze Min ister van Binnenlandsche Zaken 
is belast em: . (W. v. H. A .) 

30 Juli 190-1. BESLUIT, houdende intrekking 
van hot Koninklijk beslui t van den 9den 
Fcbruari 1903 (Staatsblacl n°. 70) en wijzi
ging rnn artikel 1 van het Koninklijk 
besluit van den 7clen Juli 1902 (Staatsblad 
n°. 162), tot vaststelling van een algerneenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 82 der Ongevallenwet 1901. ' . 201. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Mini ster van 
Hinnen landsche Zaken van 9 Mei 190!, n° . 1770, 
afdcel ing Arbeid: 

Gezien artikel 82 der Ongevallenwet 1901 
(wet rnn 2 Januari 1901, Staatsblacl 11°. 1) ; 

Den Raad vau State gehoord (advies van 
7 Juni 1904, n°. 28'. '; 

Gelet op het nader rapport van Onr.en voor
noomden :Minister van 26 Juli 1904, Littera .A, 
afdeoling Arbeid ; 

Hebbeu goedgevonden en verstaan met in
gang van 16 September 1904 het navolgende 
to bepalen: 

Eenig a,·tikel. 

Hct Koninklijk be luit van den 9clen Fe
bruari 1903 (Staatsblad n°. 70), boudende wij
z1gmg van artikel 1 van het Koninklijk be
sluit van den 7den .Juli 1902 (Staatsb/acl n°. l ii2) 

tot vaststell ing van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 82 cler On
gevallenwet 1901, is ingetrokken. 

Artikel 1 van het laatst vermelcle besluit 
wordt gelezen als volgt: 

,,Voor het toezicht, bedoeld in artikel 82 
der Ongevallenwet 1901, wordt het Rijk ver
deeld in de navolgende vier en veertig agent
schappen: 

1°. het agentschap G·ro11inge11, dat omvat de 
gemeenten Groningen, Hoogkerk, Aduard, 
L eek, Marnm, Grootegast, Oldekerk, Zuid
horn, Grijpskerk, Oldehove, Ezinge, Adorp, 
Winsum, L eens, !rum, Kloosterbu ren, Een
rnm , Baflo, v\Tarfum, Usquert, Uithuizen, 
Uithuizermeeden, Biernm, ' t Zandt, K:mtens, 
Middelstum, Bedum, Noorddijk, Ten Boer, 
8tedum, Loppersum, Appingedam, Delfz ijl ; 

2°. hot agentschap lVinschoten, dat ornvat de 
gemeenten Winschoten, W edde, Bell ingwolde, 
Jienwe-, chans, Beerta, F insterwolcle, Mid

wolda, Nieuwolda, Termunten, Slochteren, 
H oogezand, Haren, Sappemeer, Zuidbroek, 
N oordbroek, Scheemda, 1lieeden, ::Uuntendam, 
Veendam, Wildervank, Nieuwe-P ekela, Oude
Pekela; 

3°. bet agentschap Onstweclcle, dat omvat de 
gerueenten Onstwedde, V1agtwedde, Emmen, 
Schoonebeek, Ooewirden, Dalen, Oosterhesselen, 
Zweelo, tllcen, Odoom, Borger, Gasselt'.3, ✓ 
Gieten; 

4°. bet agentscba)) Assen, dat omrnt de pro
vincie Drenthe voor zoover de1/.e niet behoo1t 
tot het agentschap Onstwedde; 

6°. het agentschap Schoterland, dat omvat de 
gemeenten Schoterland, Haskerland, Utingera
deel, Aengwierden, Smallingerland, Opster
land, Ooststellingwerf, W eststellingwerf, Steen· 
wijkerwold, Steenwijk, Oldemarkt, Kuinre, 
B!ankenham, Blokzijl , Ambt-Vollenhove, Stad 
Vollenhove, Giethoorn, Wannepen,een, Zwart
sluis, G-enemuiden, Staphorst: 

6°. het agentschap L eewvarclen, dat onwat 
de gemeenten L eeuwarden , L eeuwarderadeel, 
Baarderadeel, Menaldumadeel, 't Bilclt, Fer
werderadeel, ,Vestdongeradeel, Oostdongera
deel, Dokkum, Dantumadeel, Kollumerland, 
Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, Idaardera
deel, 'chiermonnikoog, Ameland; 

, 0 • bet agentschap Ha,·lingen, dat omvat de 
gerneenten in de provincie Friesland, welke 
niet behooren tot het agentschap Schoterland 
of het agentschap Leeuwarden, zoomede de 
gemeenten V1ieland en Terschcll ing ; 

8°. het agentschap Z wolle, dat omvat de ge
meenten Zwolle, Zwollerkerspel, Hassel t, G raf
horst, I .Js elmuiden, Kampen, vVilsum, Kam-
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perveeu, Zalk en Veecateu , Elburg, Doorn 
spijk. Ermelo, Harderwijk , Oldebroek, Hattem ; 

9°. bet agentschap Devente,·, dat omvat de 
gemeenten Deventer, Diepenveen, Bathmen, 
Holten, Rijssen, Wierden, Hellendoorn , Raalte , 
01st, vVijhe, Heino ; 

10°. bet agentschap Stacl Almelo, dat omvat 
de gemeenten Stad Almelo, Arnbt Almelo, 
Vriezenveen, Tubbergen , Ootmarsum , den 
Ham, Stad Ommen, Ambt Ommen, Dalfsen , 
Nieuwleuzen, Avereest, Ambt Hardenberg, 
t:ltad Harden berg, Gramsbergen; 

11°. het agentschap Enschecle, dat omnt de 
gemeenten Enschecle, Louneker, Haaksbergen, 
Hengelo, Borne, W eerselo, Oldenzaal, L osser, 
Denekamp; 

12°. het agentschap Ztdphe11, dat omvat de 
gemeenten Zutphcn, Brnmmen, Doesburg , 
Angerlo, Hummelo, Hengelo (Gelderlaud), 
Steencleren, Wamsveld, Vorden , Ruurlo, Bor
culo , N eede, Laren, Lochem, Gorssel, 1\Iarkelo, 
Diepeniieim, Goor, AmbtDelden, Stad Delden; 

13°. bet agentschap Apelcloorn, dat omvat de 
gemeenten Apeldoorn , Barneveld , Epe, Heerde, 
V oorst ; 

14°. het agentschap Winterswijk, dat omvat 
de gemeenten vVinterswijk, Groenlo, Eibergen, 
Lichtenvoorde, Aalten, Wi eh, Dinxperlo, 
Gendringen, Bergh, vVehl, Stad Doetincbem, 
Ambt Doetinchem, Zelhem ; 

15°. het agentschap Arnhem, dat omvat de 
gemeenten Arnhem, Rheden, Rozenclaal, Ede, 
Wageningen, Renkum, Doorwerdt, W ester
voort, Duiven, Paunerden, Herwen en Aerdt, 
Zcvenaar, Didam ; 

16°. bet agent chap Nijmegen, dat omvat de 
gemeenten Nijmegen , Heumen, Overasselt, 
Balgoy , vVijch en, Beuningen, Ewijk, Berg
haren, Batenburg, Appeltem, Hor sen, Dreu
mel, vVamel, Druten, Valburg, Elst, Huissen, 
Remmel, Gent, 111:illingen, Ubbergen, G roes
bcek; 

17°. het agentschap 'Jliel, dat onwat de ge
meenten Tie!, Echteld, IJzendoorn, Dodewaard, 
H eteren, H emmen, K esteren , Lienclen , Maurik, 
Beusichem, Culenborg, Beescl , Bunrmalsen, 
Buren, Zoelen, v\Tadeuoijen, Ophemert, Varik, 
Heerewaarden, Est en Opijnen, Geldermalsen , 
Waardenblll'g, Haaften, Deil , Hen vijnen, Vu
ren en Dalem, Brake!, Poederoijen, Zuilichem, 
Gameren, Zaltbommel, Hurwenen, Rossum , 
Driel , R edel, Amrnerzodeu, Kerkwijk , N eder
hemert; 

18°. h et agentschap Ame:refoor f, dat omvat 
de gemeenten Amersfoort, Stoutenburg, L eus
den, vVoudenberg, Renswoude, Veenendaal , 
Rhenen, Amerongen, vVijk bij Dumstede, 

L eersnm , lUaam , Soest, Baarn , Eenrncs, Buu
schoten , Hoogland, Nijkerk, Hoevelaken, Scher
penzeel, Putten; 

19°. h et agentschap Uti-echt, dat onn-at de 
provincie Utrecht voor zoover dev.e uiet be
hoort tot het agentschap Amersfoort, zoomede 
de gemeenten Hilversum, Larum, Blaricum, 
Huizen, Naarden, l3ussum, 's Graveland, K or
tenhoef, Ankeveen, Nederh orst den Be,·g, 
Weesperkarspel, W eesp, Muiden en h et niet 
tot eenige prov incie behoorende watergebied 
des Rijks; 

:ZOO. het agentschap Amsterdam, dat omvat 
de gemeenten Amsterdam, Sloten, Haarlem
mermeer, Aalsmeer, Uithoorn, ieuwer-Am
stel, Ouder-Am tel, vVatergraafsmeer, Diernen, 
Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot; 

21°. bet agentschap Haar lein, dat 0111,-at de 
gemeenten Haarlern, Bloemendaal, Zandvoort, 
Bennebrnek, R eernstede, Haarlernmerliede en 
Spaarnwoude, Spaarndarn, Schoten, Velsen; 

22°. het agentschap Zaancta,n , dat omvat de 
gemeenten Zaandam, Oostzaan, Landsmeer, 
vYormer, vVormerveer, Krommenie, Zaandijk, 
Koog a id Zaan , Westzaan ; 

28°. het agentschap Alkmaa,·, dat omvat de 
gemeenten Alkmaar, Egmond binnen, Egmond 
aan Zee, Heiloo, Limmen, Castricum, Heerns
kerk, Uitgeest, Wijk aan Zee en Duin , Bever
wijk, Assendelft, Akersloot, Zuid- en Noord
Schermer, Oterleek, Oudorp, St. Pancras, 
Koecl ijk, Bergen, Schoorl, Warmcnhuizen, 
Oudkarspel , N oord-Scharwoude, Zuid-Schar
woude, Broek op Langendijk, Heer Hugowaard, 
Harenkarspel, St . . Maarten, Zijpe, P etten, Cal
lantsoog, Schagen, Barsingerhorn , vYinkel, 
Wieringerwaard , A mrn Paulowna, Helder, 
'fexel, Wieringen ; 

24°. het agentsclrnp Hoorn, dat omvat de ge
meenten Hoom, Berkhout, Avenhorn, Ouden 
dijk, Beets, Oosthuizen, Warder, ~liddelie, Kwa
dijk, Edam, Katwoude, 1\Ionnikendam, )tarken, 
Broek in Waterland, Ilpendam, vVijde\\·orm r, 
.Jisp , Purrnerend, Beemster, Rijp, Graft , Scher
merhorn , Ursum, H ensbroek, Obdarn , Span
broek, Op mee t·, Oude-N iedorp, Nieuwe-Niedorp, 
Hoogwond, Abbekerk , ijbecarspel, \Vognum, 
Zwaag, Blokker, Schellinkhout, ,Vijdenes, 
Venhuizen , v\Testwoud, Hoogkarspel, G-roote
brnek, Bovenkarspel, Enkhuizen, Andijk, 1Ver
vershoof, 1Iec1 rnblik , Opperdoes, lUidwoud, 
Nibbixwoud, 'l'wisk, U rk ; 

25°. bet agentschap L eiden, dat omrnt de 
gemeeuten L eiden , Leiderdorp, Warmond, 
Sa senheim, Lis e, Hillegom, oordwijkerhout, 
Noordwijk, Voorhout, Rijnsburg, Oegstgeest, 
Katwijk, Valkenbmg, Koudekerk , Oud~hoorn, 
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Aarl anderveen, Nieuwkoop, Zevenh ovcn , 
Ni uwveen, Ter Aar, '\\Toubrugge, Rijn sate r
woude, L eimuiden , Alkemade; 

26°. het agentscbap 's G,·avenha_qe, dat om
vat de gemeenten 's Grm·cnhage, Loosduinen, 
Rijswijk, Voorburg, W assenaar, V'oorschoten, 
Veur, Stompwijk, Nootdorp, Zoetermee r, Zeg
waai·d, Benthuizen, Zoetenvoude; 

27°. het agentschap Delft, dat omvat de ge
meenten Delft, Hof van Delft, Wateringen, 
Monster , 's Gravenzancle, Naalclwijk, de Lier, 
t-lchipluiden, Vrijenban, Pijnacker, Berke! en 
Rodenrij s, Bergsc.benhoek, Bleiswijk; 

2 °. het agentscbap Schiedmn, dat omvat de 
gemeenten Seh iedam, Vlaardingen, Vlaar
dinge,· Ambacht, Maasland, }Iaa sluis, Rozen
burg, Ketbel, Overschie, Schiebroek; 

29°. het agentschap Roffenla,n, dat omvat de 
gemeenten Rotterdam, Hillegersberg, Baren
drecht, Rhoan, P ernis, Hoogvliet, Poortugaal, 
Heerjansdam, H einenoord, l\Iijnsheerenland, 
vVestmaas, Klaaswaal , Nnmansdorp, Zuid
Beijerland, Oucl-Beijerl and, Nieuw-Beijerland, 
Piershil, Goudswaard, Hekelingen, Spijkenisse, 
Geervliet, A bbenbroek, Zuidland, Oudenhoorn, 
Heenvliet, Nieuwenhoorn, Zwartewaal, Yier
polders, Brielle, Oostvoorne, Rockanje, ienw 
Helvoet, Hellevoetsluis, Ouddorp, Goede,·eede, 
Rtellendam, Melissant, Dirksland , Herkingen, 
So mmelsdijk, Middelharnis, Nieuwe Tonge, 
Oude Tonge, Stad aan 't Haringvliet, den 
Bommel, Ooltgensplaat ; 

30°. het agentschap Gouda, clat omvat de 
gemeenten Gouda, Reeuwijk, Hekendorp , 
Oudewater, Lange Ru ige ·w eide, Papekop, 
\V aarder, Barwoutswaarder, Woerden, Riet
velcl, Boclegraven, Zwammerdam, Alphen, 
Ha:<erswoude , Boskoop, Wadclinxveen, Moer
capelle , Zevenhui:r,en, Moordrecht, Nieuwer
kerk aan den I.Tssel, Capelle aan den IJ sel , 
Ouderkerk aan den IJssel, Berkenwoude, 
Gouderak, Haastrecht, Stolwijk, Tiist, Schoon
hoven, Bergambacht , Ammerstol; 

31°. bet agentschap Alblasse,·dmn, dat omvat 
de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Am
bacht, Ridderkerk. IJsselmonde, Krimpen aan 
den I.Jssel, Krimpen ·aan de Lek, Lekkerkerk, 
N ieuw L ekkerlancl , Oud-Alblas; 

32°. bet agentschap Dordrecht, dl\t omvat de 
gemeenten Dordrecht, Dubbeldam, Zwijn 
clreeht, Papendrecht, 's Gra,endeel, Str ij en, 
:Maasdam, Puttershoek ; 

33°. het agentschap Gorinchem, clat omvat 
de gemeenten Gorinchern , Hardinx,·eld, Gie -
sendam , Sliedrecht, Wijngaarden, )iolenaars
graaf, Bleskensgraaf, Brand wijk, Streefkerk, 
Groot-Ammers, P ieuwpoort, Langerak, Tien-

hoven, Noorcleloos, Goudriaan, P eursum, Otto
land, Giessen-.1: ieuwkerk, Schelluinen, Arkel, 
Hoornaar, H oogblokland , Meerkerk , Ameide, 
L exmond, Vianen, Hagesteia , Everdingen, 
Schoonrewocrd, R ei- en Bocicop, Leerbroek, 
L eerdam, Asperen, Heukelom, Kedichem, 
Nieuwland, Werkendam , de W erken en Sleeu
wijk, Woucll'ichem; 

34°. het agentschap M iclclelbur_q , clat omvat 
de gemeenten Micldelburg, N iemi·- en St.-Joos
land, Arnemuiclen, , eere, Serooskcrke (op 
Walcheren), ,rouwenpolder, Oostkapelle, St. 
Laurens, Grijpskerke, Aagtekerko, Domburg, 
vVestkapelle, Zoutelande, Meli skerke, Bigge
kerke, Koudekerke, Oost- en W est-Souburg, 
Ritthem, V1is ingen, Oostburg, IJzendijke, 
Biervliet, Hoofdplaat, Schoondijke, Groede, 
Breskens, Nieuwvliet, Zuidzande, Cadzand, 
Retranchement, Sluis, Aarclenburg, Eecle, i:;t. 
Kmis, Waterlandkerkje; 

35°. het agentschap Goes, clat omvat de ge
meenten Goes, Kattendijke, W olpbaartsdijk, 
's Heer Arendskerke, Heinkenszancl, 's Heeren
broek, Borssele, Driewegen, Ove:r,ande, 's Heer 
Abtskerke, Nisse, Oudelande, Ellewoutsdijk, 
Baarland, Hoedeken kerke, 's Gravenpolcler, 
K apelle, Kloetinge, Yerseke, Wemeldinge, 
Schore, Kru iningen . '\¥aarde, Krabbendijke, 
Rilland-Bath , Hulst, Cl inge, Graauw, Honte
nisse, 0 sen is e, Hengstcl ijk, Boschkapelle, 
Stoppeldijk, St. Jan ssteen, Sas van Gent, 
Philippine, W e tdorpe, Zuiclclorpe, Overslag, 
Koewacht, euzen, Hoek, Axel, Zaamslag, 
Wissekerke, Colijnsplaat, K ats, Kortgene, 
Poortvliet, cherpenisse, St. Maartensdijk, 
Stavenisse, St. Annaland, OllCI-Vossemeer; 

36°. bet agentschap B e1·_qen op Zoom, dat 
omvat de gemeenten Berger, op Zoom, Woens
clrecbt , Ossendrecht, Putten, Huibergen , 
W ouw, Roosendaal en Nispen, Rucphen en 
varenseinde, Ondenbosch, Oud- en Nieuw
Gastel, Standdaarbuiten , Klundert, ,,·mem
stad, F ijnaart en H einingen, Dinteloord en 
Prinsland, Steenbergen, Nieuw Vossemeer, 
H alsteren, Tholen, St. Philipsland, Zierikzee, 
.Noordgouwe, Dreischor, Zonnernaire, Kerk
werve, Duivendijke, Brouwershaven, Elkerzee, 
Ellemeet, 8eroo kerke (op Schouwen), Noord
welle, Renesse, Haamstede, Burgh , Nieuwer
kerk, Oosterland, Bruinisse, Ouwerkerk ; 

37°. het agentschap Breda , dat omvat de 
gemeenten Breda, Teteringen , Oosterhout, Don
gen, 's Gravenmoer, Terheyden, )lade en 
Drimrnelen, Hoage- en Lage-Zwaluwe, Zeven
bergen, Hom·en, Etten en L eur, Princenhage, 
Ginneken en .Bavel , Rijsbergen, Zundert, 
Chaam; 
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38°. het agentschap 'l'ilburg , dat omvat de 
gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Alphen 
en Riel , Baade-Nassau, Goirle, Hilvarenbeek, 
Diessen , Moergestel, Oisterwijk , Haaren, Hcl
voirt, Udenhout, Berke!; 

39°. het agentschap 's H ertoge11bosclt , dut 
omvat de gemeenten 's Hertogenbosch, Empel 
en Meerwijk, Rosmalen, den Dungen, Berli 
cum, Nuland , Alem, Litb , Lithoijen, Oijen 
en Teeffelen, :l\Iegen , Dieden, Deursen en 
Dennenburg, Ravenstein , Huisseling en Neer
loon, Herpen , Berghem, Heesch , Geffen, Nistel
rode, Oss, Vught , Cromvoirt, Vl ijmen, Enge
len, Bokboven, Hedikhuizen, H erpt , Heusden, 
Oudbeusden, Nieuwku ik, Drunen, L oon op 
Zand , Baardwijk , Waalwijk, Sprang, Besoijen, 
,rijhoeYe-Ca1 elle, Capelle, W aspik, Raains
donk, Geertruidenberg , Dussen, nieeuwen, 
Drongelen, H eesbeen, "\Vijk en Aalburg, "\Teen, 
Op- en ee r-Andel, Giessen, Rijswijk, Alm
kerk ; 

40°. het agentscbap Eindhoven, dat omvat de 
gemeenten EindhoYen, Tongell'e, Nunen, 
Geldrop, Zesgeh uchten, Stratum , Aalst , H eev,e, 
L eende, Soerendonk, Maarheeze, Budel, ,al
kenswaa rd , Dommelen , Borke! en Schaft, 
vVesterhoven, Bergeijk, Luyksgestel, Riet
hoven, .Eersel , Duiy,e] en Steensel, Hoogeloon, 
Blade! en Netersel, Reuse!, H ooge- en Lage
Mierde, Oostelbeers, Vessem, Oerle, , eld
hoven en · Mereveldhoven, Waal re, Ge tel en 
Blaarthem, Zeelst , Strijp, w·oen el, Oirschot, 
Best , Son en Breugel, St. Ooedemode, Liempde, 
Hoxtel, Esch , St. [ichielsges tel, Schijndel, 
"\Teghel, Erp, Boeke!, Uden, D inther, Heeswijk ; 

41°. het agentschap H elmond, dat omrnt de 
gemeenten H elmond, 'i'lierden, Deurne en 
Liesel , Asten, Someren, Lierop , ::Jii erlo, Stip
hout , Aarle-Rixtel , Beek en Donk, Lieshout , 
Bake! en :&Wheeze, Gernert, Zeeland , Schayk, 
Reek, Y elp, GraYe, E8charen , Gassel, Beers, 
Linden, Cnyk en St. Agatha, ]Hill en St. 
Rubert, Haps, Oeffelt, Beugen en Rijkevoort, 
vVamoy, Oploo, Hoxmeer, Sambeek, Vier
lingsbeek, l\foashee, en Overloon , Ven ray, 
W anssum, )[eerlo, Broekhuiv,en , Bergen, 
Gennep, Ottersum, Mook ; 

42°. bet agentschap Roermond, dat omvat de 
gemeenten Roermond, Beegden, Herten, H eel 
en Panheel , W essem, Thorn, Maasbracht, 
Linne, St. Odilienberg, Melick en Herken
bosch , V lodrop, P osterholt, Montfort , SteYen -
weert, Ohe en Laak, Echt, Horn , Jliaasniel, 
H aelen, Nunhem, Buggennm, Swalmen, Neer, 
Rogge!, Heijthuizen , l\Ieijel , N edern·eert, 
\,\'eert, Stamproy, Hunsel, Grathem, Baexem, 
Ittervoort , Neeritter, Beese!, Belfeld , Kessel, 

H eiden , Maasbrce, Tegelen, Venlo, Arccn en 
Y elden, Grubbenvorst, SeYenum, Horst ; 

43°. bet agentschap Ma.astricht, dat onn-at 
de gemeenten llfaastricht , Oud-Vroenhoven, 
St. P ieter , Eijsden, Rijckholt , ::llesch , Grons
veld, Cadier en Keer, Heer, Bemelen, Herg 
en Terblijt, Ambij , llleerssen, Borgharen, 
Itteren, Bunde, - Geulle, Ulestraten, Beek, 
Schimn1ert, Hulsberg, Hou them; 

44°. het agentschap H eerlen, dat onwat de 
gemeenten Heerlen, Yoerendaal , Kl immen , 
'iVijnanderade, .r nth , Hoensbroek, Schinnen, 
Spaubeek, Geleen, Elsloc,, i::ltein, Urmond, 
Limbricht, Born , Obbicht en Papenhovcn, 
Grevenbicht, Roosteren, Susteren, N ieuwstaclt, 
Sittard , Broek Sittard, ::i.Iunstergeleen , Oirs
beek, Bingelrade, J abeek, SchinYeld, Merkel
beek , Amstenrnde, Hrunssum, Nicuwenh agen, 

bach over W orms, Eijgel hoven, Schae berg, 
K erkrade, Simpelveld , Bocholtv,, Wittem, 
Vaal , 'lenaken, Gulpen, vVijlre, Schin op 
Geulle, Oud Valkenburg, Valkenburg, ) far
graten, St. Geertru id, Mheer, Noorbeek. 

Onze Minister Yan Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit beslu it, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift za l wordcn gev,onden aan 
den Raad van t:l tate. 

Het L oo, den 30sten Juli 190!. 

(get.) WILHl~Lll'I.IN A . 

De 1lfiniste:r van Binnenlandsche Zaken, 
(ge t. ) K-c:YPER. 

(Uitgeg. 20 Attg. 1904.) 

l A1J,gustus 1904. BESLUIT, tot aam•ulling 
van het K oninklijk besluit Yan den 9den 
Juni 1904 (Staatsblad n°. 117), houdende 
voorwaarden, waaronder, met medewerking 
der gemeenten, Yerbind ingen tot aan
sluiting Yan Rijkstelcfoonkantoren ook 
voo,· den interlocalen telefoondien t kun
nen worden dienstbaar gemaakt. S. 202. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Tele
foonwet 1903 (Stal1tsulad 1904, 11°. 7) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, als 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
9 J uni 1904 (Staatsblad n°. 117) houdende be
palingen betreffende den Rijkstelefoondienst, 
de voonvaarden vast te stellen, waaronder, 
met medewe rking der gemeenten, verbind ingen 
tot aanslu it ing m u Rijkstelefoonkan toren ook 
voor den interlocalen telefoondienst kunnen 
worden d ienstbaa1· gemaakt; 

Op de voord racht rnn Onr.en Minister van 
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·waterstaat, Handel en ' ijverheid van 30 Juni 
1904, n°. 2201, Posterijen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
den 19den Juli 190-!, n°. 13); 

Gel et op het 1rnder rapport van Onzen voor
noemden Minister van den :26 ,Juli 1904, 
n°. :251:2, Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben gocdgevonden en verstaan te be
palen hetgeen volgt : 

.Art. 1. In R ijkstelefoonkantoren , door Onzen 
Mini ter van Waterstaat, Handel en ijver
heid aan te wijzen, kan , op verzoek van bet 
gemeentebestuur, aan het publick gelegenheid 
tot bet voeren van interlocale telefoon
gesprekken worden gegeven. 

Daaraan zijn de voorwaarden en bepalingen 
verbonden, vermeld in de volgencle artikelen. 

2. De gemeente stelt ter beschikking en 
onderhoudt ten genoegen van Onzen Min ister 
van vVaterstaat, Handel en Nijverheid: 

1°. eene voldoend ruime en behoorlijk ge
meubelde, verli chte en verwarmde localiteit 
in bet Rijkstelefoonkantoor , voor bet aan
brengen van de voor den interlocalen telefoon
dienst vereisch te toestellen. 

Deze localiteit kan dezelfde zijn als die, 
waarin de dienst van bet Rijkstelefoonkantoor 
wordt u i tgeoefend ; 

2°. eene locali te it of eene spreekcel, waarin 
het p ubliek telefoongesprekken kan voeren. 

De gemeente geeft voorts gelegenh eid voor 
de plaatsing van eene inrichting op of nabij 
het Rijkstelefoonkantoor, tot bevestiging van 
de geleidingen van hen, wier perceelen met 
di t kantoor in gemeenschap worden gebracht. 

3 . De toestellen en i.ormulieren of bescheiden, 
bencodigd voor het voeren van telefoon
gespi-ckken, en voor de verantwoording van 
de C>ntvangsten en uitgaven, worden van l{ijks
wcge geleverd en onderhouden. 

4 . De gemeente zorgt voor hare rekening 
en ten genoegen van Onzen }lini ter van 
v\' aterstaat, Handel en 'ijverheid , voor de 
bediening van de voor dep interlocalen tele
foonclienst bestemde inrichtingen . 

. Met deze bediening lmnnen de kantoor
houder en cl iens ver,anger worden belast. 

5. De in artikel l bedoelde gelegenheid tot 
het voeren van telefoongesprekken kan, zoo 
d ie eenmaal in het !even geroepen is, zonder 
toestemming van Onzen voornoernden Mi
nister, niet door de betrokken gemeente op
geheYen worden. 

Zoolang die toestemm ing niet is vel'kregen, 
is de gemeente verpli cht de in artikel 1 be
doelcle voorwaarden en bepalingen na te komen. 

On ze voornoemcle ::\Iinister is belast met de 

nitvoering van dit besluit, dat in het Staats 
blad zal worclen geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan clen Raad Yan State. 

Het Loo, den l sten .Augustus 190-l. 
(_get .) WILRELMIN .A. 

De 11fin. rnn tVaterstaat, Handel en Niji·erheid , 
(_get. ) DE :;\1.AREZ 0YEX . 

( Uitgeg. HJ Aug. 1904.) 

2 .-J..ugustus 1904. Mrssrv:i:: van clen ) .linister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Oom
missarissen der Koningin in de provincien , 
betreffencl e verbinteni s o. ,, . van inge
lijfden bij de militie te land tot nijwil
ligen dien t bij de genietroepen, met be
stemming voor de exploitatie-compagnie 
der spoorwegafdeeling. 

Bij Koninklijk besluit van 29 ,Juni 1904, 
n°. 46, is, op de overweging dat het wenscbe
lijk is, regelen te stellen betrekkel ijk den over
gang van ingelijfden bij de militie te land en 
van di enstplichtigen bij de landweer als vrij
willigers bij het regiment Genietroepen, met 
bestemming ,•oor de Exploitatie-compagnie 
der spoorwegafdeeling van bet korps, onde1.· 
anderen het volgende bepaald : 

A r t. 1. ,.Ingelijfden bij de militie te land en 
dienstplichtigen bij de landweer, die bij den 
dienst der hier te !ande gevestigde spoorweg
maatschappijen geplaatst zijn in eene der door 
Onzen }linister van Oorlog aan te ·wijzen be
trekkingen, kunnen - de ingelijfden bij de 
militie te land, zoodrn zij cl e eerste oefeningen. 
daarvoor aangewezen , den dien t voor het 
blijvend gedeelte hebben volbracht - worclen 
toegelaton tot eene vl'ijwillige Yerbintenis, bet
idj krachtens artikel 9 der ) [ilitiewet 1901, 
hetzij krachtens art. 9, 2de lid der Landweer
wet, bij het regiment Genietroepen , met be
stemming voor de Exploitatie-compagnie der 
spoorwegafdeeling van dat korp . 

Het aantal dezer ingelijfden en van bedoelde 
dienstplichiigen wordt door Onzen }linister 
van Oorlog bepaald." 

Art. 4 . ,,Hij , die de verbintenis bij artikel 1 
bedoeld heeft aangegaan, is, behal ve tot het 
verrichten Yan dienst op de spoorwegen in mili
tair , erband kracbtens het bepaalde bij het 
voorgaand artikel, ingeval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandighe
den nog verplicht tot opkomst onder de wape
nen naar de ter zake vastgestelde bepalingen 
voor militieplichtigen, d ie bij spoorwegonder
nemingen in dienst zijn. 

Hij is vrijgesteld van het opkomen onder de 
wapenen, waa.rtoe hij, zonder die verbinteni s, 
ingevolge de artt. 110 en 111 der 2'.filitiewet 
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1901 en c. q. kl'achtens art. 11 der Landweer
wet zou ½ijn gehouden. 

Gedurende den tijd, di en hij niet in werke
lijken dienst doorbrengt, wordt hij, ongeacht 
de door hem aangegane verbintenis, niettemin 
beschouwcl als ve rlofganger van de Genietroe-
1 8!1 in clen zin van Ul't. 118 dei: Militiewet 1901 
of van art. 22 cle ,· Landweerwet en blijft als 
zoocl:10ig ingeschrcYen in h et Yerlofgangers· 
reg istel' . 

Tijd ens clen cluu!' der verbintenis is hij Vl'ij 
gesteld Yan de verplichting tot h ot bijwonen 
rnn het onder:r.oek, bedoeld bij art. 1:.!5 der 
Militiewet 1901 en bij al't. 29 de,· Lund
weerwet.'' 

Art. 6. ,,Hij , di de , erbintenis bij artikel 1 
bedoelcl heeft aangeguan, doch clen dienst der 
hier te lancle gevcstigde spoorwegmaatschap· 
pijen ve rlaat of ophouclt daal'bij eene der betrek
kingen te vervullen in dat artikel bedoeld, 
wordt door Onzen Minister van Oorlog van de 
verbintenis ontslagcn. 

Ook in anclel'e gernllen kan zoodanig ont
slag door On:r.en )finister van Oo,.Jog ten allen 
tijcle wor·den gegeven. 

Indien h ij op den dag, waarnp h et ontslag 
wordt verleend, nog behoort betzij tot cle mi
lit ie hetzij tot de landweer, clan worclt hij , tot 
het volbrengen van :r.ijnen verderen diensttijd, 
h etzij bij de militie het:r.ij bij -de lanclweer, 
OYergepluatst in den rang, door hem bij het 
aangaan der , e,.bintenis bekleed, bij het korps 
daartoe door Omien Ministel' van Ool'log aan 
te wijzen ." 

Ik heb en:r. . 
De llfinister ~-an B innenlandsche Zaken, 

Voor den M inister , 
De Sec,-etaris-Generaal, (get.) DIJCKMERSTER. 

3 Ai,gnstus 1904. BESLU C'I', tot vaststelling 
Yan een Reglement Yoor de Rijks Hoogere 
Land-, 'ruin - en Boschbouwschool. R. 203. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de ,oorcll'acht Yan Onzen )fini ster van 
,Yaterstaat, Randel en Nijverheid van den 
27stcn Mei 1904, n°. 4564, afdeeling Landbouw; 

Oven vegende, dat het wensch clijk is van de 
vier inrichtingen (afdeelingen), die thans tc 
:r.amen uitmuken cle Rijkslandbouwschool, op
gericht ter voldoening aan al'tikel 19 der wet 
van den 2den foi 1863 (Staatsblad n°. 50), 
slechts eene, gereorganiseel'd, als zoodanig, 
namelijk als inrichting ter voldoening aan 
h et genoemde wetsvoorschrift, te hanclhaven 
onder de benaming rnn ,,de Rijks R oogel'e 
Land- , Tnin- en Bo chbouwschool"; 

Ger.i en de wet van den 2den l\fei 18(,3 
taatsblad n°. 50), tot regeling van het m iddel

baal' onderwijs, zooals die is gewijzigd en 
aangevulcl bij de wetten van den 28sten .Tuni 
1876 (Staatsblad n°. 143), den 25sten April 1879 
(Staatsblad n°. 87), den 15den Apl'il 1886 
(Staatsblad n°. 64), den 9den Mei 1890 (Staats
blad n°. 78), den 28sten Mei 1901 ( taatsblad 
n°. 123) en d en 3de n F eb ruari 1902 (Staatsblad 
n°. 14) ; 

Den Raad nm State gehoord (advies van 
den 12den J ul i 1904, n°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 29sten ,T uli 1904, 
n°. 6302, afdeel ing Lmidbouw; 

R ebben goedgevonden en rn rstaan: 
I. vast te stellen het bij clit besluit behoorende 

Reglement voor cle te ll'a_qeningen gevestigde 
Rijk Roogere Land-, Tuin enBoschbouwschool: 

ll. te bepalen , dat dit Reglement in werking 
zal trcden op 1 'eptember 1904 en dat mel 
clat tijdstip h et Reglement, vastgesteld bij het 
Koninklijk beslu it van den lOden Augustus 
1896 (Staatsblacl n°. 149) en gewij:r.igd bij Ons 
besluit van den 3den F ebruari 1902 (Staatsb/{((t 
n°. 15), 7,aJ vel'va llen. 

Onze :Ministe l' van vVaterstaat, Randel en 
ijverheid is belust met de uitvoering van 

dit besluit, hetwelk in het Staatsblacl :r.al 
worden geplaatst en waarvan afscluift 7,aJ 
worden gezonden aan den Raad van Rtate. 

Soestdijk , den 3den Augustus 1904. 
(get. ) WILHJt:LMIN A. 

De llfi11 . van WMerstaat, Handel en Niji·erheid, 
(.qet. ) D}; )IAREZ 0Yll:s'~ . 

(Uitgeg . 18 Attg. 1904.) 

REGLEME.r T i·ooi· de Rijks H oogere Land- , 
'11uin- en Boschbomusclwol. 

!i 1. Van den clirecteiw en den raad van besfmw. 

Al't. t . R et bestnur van de Hijks Roogere 
Land-, Tuin- en Boscbbouwschool is opge
dragen aan eenen directeur en eenen raad 
van be tuur, samengesteld uit ten hoogste 
twaalf, door Onzen Minister van Waterstaat , 
Handel en NijveL"heid aan te wijzen, leeraren 
der school. 

2 . 1. De directeur is voorzitte l' Yan den 
raacl van bestuur. 

2. De secretaris wordt ,·oor ieder schooljaar 
door den raucl uit zijn midden geko,1cn. 

8. Stukken, Yan den raacl uitgaancle, worden 
door den voorzitter en den secretaris ondel'
teekencl. 

4. H et archief der school berust onder den 
directeur. 
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3 . 1. De raad van bestuurvergadert zoodikwijls 
bij door den voorzitter wordt samengeroepen . 

2. De voorzitter is tot samenroeping b innen 
acht dagen verplicht, indien twee leden hem 
bet verlangen daartoe scbriftelijk te kennen 
geven . 

.'3. De raad is bevoegd :dch door de ,mdere 
leeraren scbriftelijk of mondeling te laten 
voorlichten omtrent onde rwerpen, betrekking 
hebbende op bet vak of de vakken , door die 
leeraren onderwezen. 

4. De raad is verplicht de in bet vorige 
lid bedoelde voorlichting in te winnen ten 
aa1rnicn van de onderwerpen, waarvan sprake 
is in de a,· tikelen 5, 17 , 18, 28 en 29. 

4. 1. De raad van bestuur mag niet beraad
slagen of besluiten, zoo niet meer clan de 
belft der leden, de voorzitter daaronder be
grepen, tegenwoordig is. 

2 . vVanneer bet vereiscbte getal leden niet 
is opgekomen , wordt eene nieuwe vergade1·ing 
belegd. 

.'J. Wannecr ook clan bet vereiscbte getal 
leden niet is opgekomen, beraadslagen en be
sluiten de tegenwoordige leden. 

4 . De voorzitter en de leden zijn bevoegd 
in de verga.deringen zoodanige onderwerpen, 
het ondenvijs of de school betreffende, ter 
sprake te brengen als bun goeddunkt. 

5. Alie besluiten worden bij volstrekte 
meerderbeid van stemmen genomen . 

6. Bij staking van stemmen beslist, zoo bet 
voorstellen omtrent personen geldt, het lot, 
in alle andere zaken de stem van den voor
¼itter of, bij <l iens ontstentenis, van bet voor
zittend lid. 

7. De directeur zorgt voor de nitvoering 
rnn de besluiten van den raad. 

. De raad stelt, onder goedkeuring van 
Onzen voornoemden Minister , een reglement 
van orde YOOr zijne vergaderingen en werk
zaambeden vast. 

5 . Onder overlegging van de daarvoor door 
den di recteur, de leeraren en den bibliotheca ri s 
Yerstrekte gegevens zendt de raad van bestuur 
jaarlijks v66r 1 Mei aan Onzen voornoemdcn 
Minister eene hegrooting van uitgaven en eene 
raming van inkomsten voor bet volgende 
dienstjaar. 

6 . De directeu r stelt, voor zoover daa rin 
n iet volgeus cen der volgende artikeh,n op 
andere wijze moet worden voorzien, in over
leg met den raad van bestu ur , overeenkomstig 
artikel 28, onder goedkeuring van Onzen voor
noemden Minister, zoodanige voorschriften 
vast als ter uitvoering van dit reglement 
noodig worden bevonden. 

7. De directeur beeft het al emecn toezicht 
over de terreinen, gebouwen, werkplaatsen, 
verzamelingen, de andere hulpmiddelen voor 
het onderwijs en de schoolmeubelen. Hij 
voert met behulp van het daartoe te zijner 
bescbikking gestelde personeel de buishoude
lijke admini stratie volgens regelen, daarvoor 
door Onzen voornoemden Mini ster vast te 
stellen. 

8. De directeur beeft het algemeen toezicht 
op bet onderwij en is be,oegd de lessen en 
practiscbe oefeuingen zoo d ikwijls bij te wonen 
als hij noodig oordeelt. 

9 . 1. De Hrecteur is belast met de invor
cle ring en verantwoording cler inkomsten, voor 
zoover cleze niet vallen in de termen van 
artikel 5 van hot Koninklijk besluit nn 31 D e
cember 1847, n°. 106. 

2. De directeur is verpl icht tot verzekering 
van de richtigheid van zijn bebeer borg te 
stellen tot bet bedrag en op de voorwaarden, 
door On:,,en voornoemclen Minister tc bepalen. 

10. 1. De directeur benoemt en ontslaat, de 
betrokken leeraren geboord, de bedienden en 
arbeiders, wier aantal en belooning door Onzen 
Yoornoemden }[inister worden bepaald . 

2. Voor :woYeel zulks door hem niet aan 
cle betrokken leeraren wordt overgelaten en 
behoucleus hst bepaalde bij artikel 18, regelt 
de directeur de werkzaamheden der bcambten, 
bedienden en arbeiders . 

11. 1. De directeur doet jaarlijks v66r 
1 Decembe,: aan Onzen voornoemclen lrinister 
uitvoerig ver lag van den staat der school 
gedurende het afgeloopen scbooljaa r. 

2. V66r 1 April wordt hot Yerslag aange
vuld met medecleelingen aangaande de werk
zaamheden van practischen aard o,er bet 
afgeloopen bmgerlijk jaar. 

.'J. Voor :r.ooveel noodig verschaffeu de be
trokken leernren en de bibliotbecaris den 
directeur de daar,oor vereischte bouwstoffen. 

12. 1. Voor het geval van afwezigheid, 
ongesteldheid of andereverhinclering ge,lurencle 
ten hoogste drie clagen wijst de directeur een 
der leden van den raad van bestuur, dat hem, 
op zijne verantwoordelijkheid, vervangt, aan 
en geeft daarvan kennis aan Onzen voor
noemden Minister. 

2. Voor afwezigheid geclurende !anger dan 
drie dagen behoeft de d irncteur ve rlof van 
Onzen voornoemden Minister, die bij het 
verleeuen van clat verlof in de waarneming 
van het directeurschap voorziet. 

.'J. Voor verblijf huitensland behoeft de 
directeur steeds verlof van Onzen voornoem 
clen lrini ste ,·. 
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4 . Verkeert de directeur door ongesteldheid 
of eenig antler geval in de onmogelijkheid 
aan het voorschrift van bet eerste lid te 
voldoen, dan treedt het lid van den raad van 
bestnur, hetwelk den hoogsten leeftijd heeft, 
voorloopig in zijne plaats en geeft ten ~poe
digste van het gebeurde kennis aan Onzen 
voornoomden Minister, die alsdan in de waar
neming van h t directeurschap voonde t. 

5. Hij ontstentenis van den d irectelll' wordt 
door Onzen voornoemden llinister in de waar
neming van het directeurschap voorzien. 

§ :2. Van de leera.-en, d.e aclsistenfen en de 
/Jea,nbten. 

13. 1. De leeraren zijn verplicbt de in 
artikel 3, lid 3, becloelde voorlicbting aan den 
raad van bes tu u r te verstrekkon. 

2. De leeraren ilijn bevoegd bij den raacl 
van bestuur schriftelijk zooclanige ondenverpen, 
het onderwijs of de school betreffende, aan te 
bl'engen als hun goeddunkt. 

3. D e raacl is verplicht den betl'Okkcn beraar 
zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee 
maanclen na aan brenging in kcnnis te stellen 
met de ter zake genomen beslissing. 

4. eemt de leeraar met de genomcn be
sli ssing geen genoegen, clan heeft hij hooger 
beroep op Onzen voomoemden Minister. 

14. 1. De lecraren en aclsistenten behoeven 
de vergunning van Onzen voornoemden Mi
nister tot het bekleeclen van openbare of bij
zonderc betrekkingen en tot bet geven van 
privaat ouderwijs. 

2. In zaken, die op de schooltucht of op 
de inwenclige huishouding cler school betrek
king hebben, gedragen z ij zich naar de be 
sliss ing van den directeur, beboudens bet 
bepaalcle bij artikel 13, lid 4; de gebmikmaking 
van de daarbij toegekencle bevoegdheid heeft 
geene schorsende kracht ten aanzien van do 
bcslissing van den directeur. 

15. 1. I s een de~· leeraren verhindercl onder
wijs te geven, clan geeft hij claarvan onverwijlcl 
kennis aan den directem· onder opgaaf van 
de reclen; laat tgenoemcle wordt eveneens ver
wittigd, zoodra de reclen van verhindering 
heeft opgehouclen. 

2. Anders clan wcgens ongestelclhcid mag 
het geven van onclenvijs niet worden nagelaten 
zonder vergunning van den directeur, behou
clens het bepaalde bij bet dercle lid. 

/3 . Voor afwezigheid van eenen leeraar ge
durencle !anger clan eene week worclt de, door 
tnsschenkomst van den directeur aan te vragen, 
vcrgunning van Onzcn voomoemclen Mini ter 
vcreischt. 

16. 1. Indien bet noodig is, dat door eenen 
leeraar lessen gegeven worclcn ter vervaugi ng 
vau die, welke hij Yerhinclerd was te gcven, 
clan cloet hij dat op cle uren, door den direc
tem na overleg met hem Yast te stellen , be
houclens bet bepaalde bij artikel 13, lid 4. 

2. Bij ontstentenis van eenen leeraar gedu
rende !auger clan eene week lmn, iu overleg 
niet den raad van bestuur, overeenkon1stig 
artikel 28 en behouclens het bepaaldc bij ar
tikel 13, lid 4, door den directeur tijdelijk 
het onderwijs aan een of meer anderen, leeraren 
of aclsistenten, worden opgedragen. Yan zoo
danige opdracht wordt onmiddellijk kennis 
gegeven aav Onzen voornoemclen Ministe:· . 

1 7. D e aclsistenten en beambtcn worclen 
benoemd en ontslagen door Onzen voornoemclen 
Minister op voordracht van den directem, 
welke voorclracht, voor zoover zij cle adsis
tenten en de bij bet onderwijs behulpzame 
beambten betreft, is op te maken in o,erleg 
met den raacl van bestnur, overeenkomstig 
artikel 28. 

18. De instructie van de aclsistenten en de 
bij bet ondenvijs behulpzame beambten worclt, 
onder goedkeuring van Onzen voornoemclen 
Minister, vastgesteld door den directeu r in 
overleg met den raacl Yan bestuur, ove1·een
komstig artikel 28. 

§ 3. Vein de leerli11gen en de toPlworde,·s. 

19. 1. De be paling der jaarlijks door iederen 
leerl ing voo 1· h et onderwijs te storten bijdrage 
geschiedt door Onzen voornoemden Minister, 
overeenkomstig artikel 38 cler wet van :2 1\Iei 
1863 (Staafsblacl n°. 50), gewijzigcl bij de wet 
rnn 28 J uni 1876 (Staafsblacl n°. 143). 

2. Zij , die slechts enkele lessen als toe
hoorders wenschen te Yolgen en claa1-toc van 
den directeur vcrgunning hebben bekomen , 
betalen voor lessen, die gegeven worclen : 

ccnmaal per week f 5.-
tweemaal ,, ,, 10.-
clriemaal ,, ,, 15.-
viermaal of meermalen per week f 20,-. 

8. De bepaling cler bijclragen, te storten 
voor het ondenvijs aan de in artikel 25, lid 1, 
bedoelcle bijzondere cursussen door hen, die 
niet reed s als leerling der school zijn inge
schreven, geschiedt door Onzen voornoemden 
Minister. 

4 . De betaling der ver chuldigde golden 
geschiedt bij den directeur ter gelcgenh eid 
van de inschrijving, becloelcl in artikel 20. 

20. 1. Niemand wordt tot de le sen of tot 
de bijzonclere cursussen toegelaten clan na door 
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d n directeur te zijn ingescbrernn en de Yer
schuldigde gelden te bebben Yolda:m. 

2. D e inscbrijY ing , welke voor niet !anger 
d,111 een schooljaar geldt, geschiedt kostcloos . 

3. I eder ingescb revene ontvangt een ged rukt 
xemplaar van het in artikel 29 bedoelde 

progrnmma met bijYoeg el, een uittreksel uit 
het geldonde reglement, vermoldende clatgene, 
wat daarin voor hem Yan belang is, al mede, 
tegen Yoldoening Yan b et zegelr cht , een bewijs 
van insehrijv ing. 

4. I eder ingeschrevenegeeft aan drn directeur 
t)p, welko lessen hij w<:nsc.:ht bij te wonen; 
de direct ur doet daarvan medccleeling aan 
de betrokken leeraren. 

5. De directeur houdt een regi -ter rnn de 
inge chrevenen en verrneldt daarin onder meer 
den tijd, gerlurende welken zij aan de school 
onclerwij hebben genot~n, en, zoo mo elijk, 
de betrekkingen, waarin :1.ij na het verlaten 
der school werkzaam zijn. 

2 1. J. De leerlingen en toehoo,·d ers kunn en, 
behalve in het geval, bedoeld bij het tweede 
lid , geene terugbetaling der Yoor het onder
wijs gestorte bijdragen vorderen. 

2. Voor elke afwezigbeid wegens Yervulling 
van mil itai re plichten gedurencle ,·ier achter
eenvolgende weken tijdens een schooljaar wordt 
den leerling, die ,mlk onder overlegging van 
het be\\· ijs der Yerplichte afwezigheid aan
vraagt, een tiende dee! van de voor dat school
jaar gestorte bijdrage terngbetaald. 

22. 1. D e leerlingen en toehoordors zijn 
verplicht z ich gedurende hot onclerwijs ordelijk 
to ged ragen. 

2. Indien :dj de orde storen, moeten zij zich 
op bevel van den leeraar verwijderen. 

.'J. De leeraar geeft rnn het rnorgevallene 
zoodra mogelijk kennis aan den directeur. 

23. 1. Bij herhaald onordel ijk gedrag ge
durende het onderwijs, bij onzedelijk of on
betamelijk geclrag of bij weclerkeerendo 011-

gehoorzaumheid aan de reglementaire ,-oor
schriften in bet algemeen kan de toegang tot 
de school ontzegd worden aan eenen leerling 
door Onzen Yoomoemden Minister, op YOOrstel 
Yan clen raad Yan bestuur, en aan eenen toe
hoorder door den directeur. 

2. Teder ingescbrevene is verplicht Y00r den 
directeur of Yoor den raad van be tuur te 
verschijnen, wanneor hij daa,toe rnn den 
clirecteur cene oproeping heeft ont,•angen. 

§ 4. l'an het ondenvfjs en de e.ramens. 

2 4. 1. L\_an de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en 
Bo ehbouwschool wordt onderwijs gege,·en in; 

a. de staathnishouclknnde: 

b. cle wis- en werl,tuigkundc, toegepast op 
den land-, tuin- en boschbouw; 

c. bet landmeten en waterpassen; 
d. de samenstelling en inrichting nn ge

bouwen, bij den land-, tuin- en boschbouw in 
gebruik; 

e. het teekenen, zooals dat toepassing ,·indt 
in den land-, tu in- en boscbbouw; 

f. de natuur-, schei- en weerkunde, toegepast 
op den laud-, tuin- en bosch bouw; 

g. de landbouw-technologie ; 
h. de delfstof- en ttardkunde, toegepast op 

den land-, tuin- en bo cbbouw; 
i. de algerneene en bijzondere plant- en 

d ierkuncle; 
k. de ontleedkunde en leYcnsleer rnn planten 

en dieren in het algemeen en ,·an de bui,
d ieren in bet hijzonder; 

l. de kennis van de uiterlijke Yorrnen, rassen, 
ziekten, geneesleer en behandeling Yan de 
hnisdieren; 

m. den algemeenen en bij7.onderen Janel -, 
tuin- en boscb bouw; 

n. de veeteelt, claaronder begrepen pluinwee
en bijenteelt, en zuivelbereiding; 

o. bet Jandbouw-boekhouden; 
p . de leer van het land-, tuin- en boschbom,·

bedrijf; 
q. den K olon ialen land- en bo.chbouw; 
,·. de vakken, aan te wijzen door Onzen 

Yoornoemclen Minister. 
2. Het onderwij bestaat deels uit theore

tiache lessen, deels uit 1 racti che oefeningen. 
25. 1. Voor zooveel niet gegeven in een of 

meer bijzonde,· eu rsussen, worclt hot onder
wijs over cl rie tud iejaren verdeeld in d icr 
voege, dat ,ms studiorichtingen to onder
scheiden zijn, te weten : 

et. voor Nederlandsch n lanclbouw: 
b. YOOr Kolonialen landbouw; 
c. Yoor K ederlandschcn boschbouw; 
d. voor K olon ialen boschbouw; 
e. voor landbouw- cheikunde en landbom,·· 

technologie ; 
f. voor tuinbouw. 
2. In een vierde studiejaar worclt gelegen

heid gegeven tot voortzetting h mrner studien 
aan hen, die zich ve,·der wenschen te bekwa
men in een of meer der vakkon, genoernd in 
artikel 24, lid 1. 

3. De Yerdeeling van het onderwijs "·ordt 
aangegm-en in bet programma, bedoeld bij 
artikel i9. 

26 . De leeraren goven aan het onclenl"ijs 
de meest doelmatige richting met bet oog op 
de toekomstige besternming der leerlingen . 

27. 1. De directeur doet zich ten rninste 
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eenmaal 's jaars en verder zoo dikwijls hij 
zulks noodig oordeelt door de leemren scbrif
telijk verslag geYen rnn den toestand nm bet 
hun opgedragen onclenvijs en van de Yorclc
ringen der leerlingen. 

2. Deze verslagen benevens een soortgelijk, 
door den directeur uit te brcngen, Yerslag 
worden ten minste eenmaal 's jaars, v66r 
hot oinde van het scbooljaar , in eene ve,·
gadering van cl en raad van bestuur door 
den directcur rnedegedeeld en door deu raad 
overwogcn. 

28. 1. De regeling van het onderwijs ge
scbiedt door den directeur in overleg met 
den raad van bestuur. 

2. Bij verschil van gevoelen tusschen den 
directeur en den rnad kan de directeur de 
besliss ing van Onzen voornoemden Minister 
inroepen onder mededecling van het doo,· 
horn en het door den raad voorgestnne ge
voelen. 

29. 1 . . Jaarlijks in de maand ,Tuni wordt 
bet programma der lessen Yoor bet volgende 
schooljaa r in eene vergadering rnn den raad 
van bestuur vastgcsteld en v66r 1 Juli aan 
de gocdkem:ing van Onzen voornoemden Mi
nister onderworpen. 

2 . H et programma verrneldt: 
a. het getal lesuren, wekclijks in de nr

scbillende studiejaren en cmsussen aan elk 
rnk te wijden ; 

b. de narnen der lceraren, die bet ondenvijs 
ge,en; 

c. de bij het ondendjs te gebrniken boeke~; 
rl. >:oovecl doenlijk , voor de verschillende 

stud iejaren en cursussen den omvang Yan het 
onderwijs in elk Yak ; 

e. een oven:icht van de practische oefen ingen : 
f. al datgene, wat de rand van bestunr Ye1·der 

ter voorlichting nm belanghebbenden meent 
te moeten mededeelen. 

3. Het programma, waarbij to vopgen is 
een door den directeur in overl Pg met den 
mad van bestuur, overeenkomstig artikel 28, 
vastgo telde rooster der lessen, wordt tijdig 
gcdrukt. 

4 . Onze voornoemdc Minister en de leeraren 
ontvangen v66r clan aanvang van bet school
jaar een gedrukt exemplaar nm bet pro
grarnma met bijvoegsel. 

30. 1. H et schooljaar vangt aan op den 
eersten Di nsdug in September en is vcrdeeld 
in eenen wintercursus, die ultimo F ebruari 
eindigt, en eenen zomercursus, die Yan 1 Maart 
tot 15 Juli loopt. 

2. E r zijn jaarlijks drie vacantien, eene rnn 
15 ,Juli tot den aanvang rnn het Yolgende 

1904. 

schooljaar, eene met Kerstm is en eene met 
Paschen, beide laatstgenoemde ieder nm ten 
hoog te 17 dagen met inbegrip van Zon- en 
feestclagen. 

3. De directeur bepaalt, in oYerleg met den 
raad van bestuur, overeenkomstig artikel :l8, 
de dagen, waarop beide laatstgenoemde vacan
Win aanvangen en eindigen . 

31 . 1 Bij bet einde van hot schooljaar wordt 
aan de leerlingen van bet eerste en tweede 
studiejaa r gelegenbeid gegeven tot bet afleggen 
van een openbaar examen, af te nemen, oncler 
voorzittersehap van den directeur, door de 
leemren in de vakken, waarover het examen 
loopt, ter verkrijging van een kosteloos uit 
te reiken getuigscbrift ten bewijze hunner 
bekwaamheid. 

2 . Tot deze examens worden ook toegelaten 
zij, die niet als leerling zijn ingeschreven. 

3. Tot het examen, a£ te nemen bij het 
einde van het eerste studiejaar, worden alleen 
toegelaten zij, die overleggen een getuigscbrift 
van bekwaambeid tot de studie aan eene uni
versiteit, als bedoeld in de artikelen 11, 12 en 
85 bia der wet van 28 April 1876 (Staatsblad 
n°. 102) , of bet getu igschrift , verkregen door 
b et met goed gevolg afleggen van bet eind
examen voor de boogere bmge_rscbolen met 
vijfjarigen cursus, bedoeld in artikel 57 der 
wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n•. 50). · 

4 . Door Ons wordt in voorkomende gevallen 
aangegeven, welke buitenlandsche getuig
scbriften of diploma's met het oog op het 
examen , af te ncmen bij bet eindc van h et 
eerste studiejaar, zijn gelijk te stellen met de 
getuigschriften, in het derdc lid genoemcl. 

5. De regeling der examens gescbiedt door 
den directeur in OYerleg met de leeruren, door 
wie de examens worden afgenomen. 

32 . 1. Bij bet einde van bet schooljaa,· ,,·ordt 
aan de lecrlingen van het derde studiejaar 
gelegenheid gegeven tot bet afleggen van een 
openbaar examen, af te nemen door de com
rnissie, bcdoeld in artikel 57 der wet van 
2 )lei 1863 (Staatsblad n•. 50), ter verkrijging 
van het diploma van landbouwkundige, waar
van sprake is in het laatste lid van genocmd 
wetsartikel. 

2. Tot dit examen worden ook toegelaten 
zij, die niet als lcerling zijn ingeschrcven. 

3. Tot het examen worden alleen toegelaten 
zij, die ovcrleggcn het getuig ·cbrift, verkregen 
door het met goed gevolg afleggen Yan het 
cxarnen, afgenomen bij bet einde nn het 
eerstc stndiejaar. 

4. l3ovendien kan door Ons de onrlegging 
van cen bewijs van het doorloopen van eenen 

22 
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leertijd van bepaalden aum· in de practijk 
van landbouw, boschbouw, landbouw-teclmo
logie of tuinbouw worden gevorderd. 

5. D e omvang van de in <lit en in het 
voorgaande artikel genoemde examens wordt 
door Ons vastgesteld. 

6. Voor de afgifte van het diploma, bedoeld 
in het eerste lid , wordt eene som van f 40 
betaald. 

§ 5. Van de ve,·schillende lmlpmicldelen ten 
clienste van het oncle,·wijs en het onclerzoek. 

33. Jaarlijks, nadat Onze voomoemde Mi 
nister bericht heeft, welke gelden voor kosten 
va n onderwijs en onderzoek alsmede voor de 
bibliotheek voor het loopende dienstjaar be
schikbaar worden gesteld, wordt door den 
directeur in overleg met den raad van bestuur, 
overeenkomstig artikel 28, het bedrag vast
gesteld, te bestemmen voor de bibliotheek, 
de verschillende werkplaatsen, terreinen, ver
zamelingen en andere hulpmiddelen ten dienste 
van het ouderwijs en het onderzoek in de 
onderscheidene vakken; van de vastgestelde 
bedragen wordt door den directeur mededeeling 
gedaan aan den bibliothecaris en de leeraren, 
ieder voor zooveel hem betreft. 

34. Alle aankoopen en bestellingen ten be
hoeve van de school geschieden op last van 
den· directeur; deze heeft daarbij toe te zien, 
dat de ingevolge artikel 33 vastgestelde be
d ragen niet worden overschreclen , cloch blijft 
ten aanzien van de door de leeraren verzochte 
aankoopen en bestellingen buiten beoordeeling 
van de· aanv raag. 

35. 1. H et bijzondere toezicht op de ter
reinen en werkplaatsen alsmedc de 7.org voor 
de verzamelingen en andere hulpmiddelen ten 
dienste van het onderwijs en het onderzoek 
zijn voornoover Onze voornoemde :Minister 
geene bepaalde leeraren daarmecle heeft belast, 
opgedragen aan cle verschillende leernren, ieder 
voor zooveel hem betreft. 

2. l\Iocht een of ander bestemd zijn voor 
het onderwijs of hct onderzoek van meer clan 
een leeraar, clan beslist de mad van bestuur, 
wie met het bijzonclere toezicht en de zorg 
zal zijn belast. 

3. De leeraren honden van de aan hnnne 
zorg toevertrouwde ve rzamelingen en andere 
hulpmicldelen nauwkeurigc inventarissen bij 
en zenden deze aan het einde van elk burger
lijk jaar ter waarmerking aan den directeur 
met vermelding van den staat, waarin een en 
ander zich bevindt. 

4. Het gebruik van de hulpmi clclelen en de 
toegang tot de werkplaatsen en de verzame-

lingen worden bij de voorschriften, bedoeld 
in artikel 6, geregeld . 

36. 1. De zorg voor cle bibliotheek en hct 
bijhouden van den catalogus zijn opgeclragen 
aan een bibliothecari s, die buiten de leeraren 
door Onzen voornoemden Minister wordt be
noemd. 

2. H et aanschaffen van werken voor en het 
gebruik van de bibliotheek worden, behoudens 
het bepaalde bij artikel 34 en na overleg met 
den bibliothecaris , door den raad van bestuur 
vastgesteld bij een reglement, h etwelk aan cle 
goecl.keuring van Onzen voornoemden l\Unister 
onderworpen is. 

3. Bij verschil van gevoelen tusschen den 
raad van bestuur en den bibliothecaris beslist 
Onze voornoemde Minister. 

37. 1. On7.e voornoemde Minister regelt de 
leiding der werkzaamheden op de boerderij 
Duivendaal. 

2. Jaarlijks v66r 1 September zijn door of 
door tusschenkomst van den clirecteur aan 
Onzen voornoemclen Minister te zenden een 
werkplan voor de boerclerij Duivendaal en een 
overzicht van de belangrijkste proeven, welke 
in het volgende sehooljaar zoowel aldaar als 
op de overige terreinen, bij de school in ge
bruik, vermoedelijk zullen worden genomen. 

3. De producten , afkomstig van de boerclerij 
Duivendaal en van de overige in bet tweede 
lid bedoelde terreinen, worden, voor zooveel 
zij niet voor het bedrijf of voor gebruik bij 
het onclerwijs noodig zijn, verkocht volgens 
1·egelen, daarvoor door Onzen voornoemden 
Minister vast te stellen. 

§ 6. OVERGANGSBEPALI NGJ:N . 

38. 1. Zoo spoedig mogelijk na het in wer 
king trnden van dit reglement wordt het pro
gramma der lessen voor het schooljaar 190J-
1905 vastgesteld en aan de goeclkeuring van 
Onzen voornoemden Ministe r ondenvorpen . 

2. De examens, bedoeld in de artikelen 31 
en 32, worden m et uitzondering van dat, ge
noemcl in artikel 31, lid 3, voor het eerst in 
1906 volgens de voot·schriften van dit regle
ment afgenomen. 

3 . Tot het examen, bedoeld in artikel 31, 
lid 3, worden in de jaren 1905, Hl06 en 1907 
ook toegelaten zij , die het bewijs kunnen over
leggen, dat zij bij het in werking treden van 
dit reglerilent of de afdeeling Tuinbouwschocl, 
bedoeld in artikel 1, onderdeel Il, eerste lid, 
of de afdeeling Hoogerc Burgersehool, bedoeld 
in artikel I, onderdeel HI, van het Reglement 
voor de .Rijkslandbouwschool, vastgesteld bij 
K oninklijk besluit van 10 Augustus 18!'J6 (Staats-
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blad n•. 149) en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 3 Februari 1902 (Staatsblad n•. 15), met 
vrucht hebben doorloopen 

4. .A.an hen, die bij het in werking treden 
van dit reglement als leerlingen zijn toege
laten of tot de tweede klasse der afdeeling 
Tuinbouwschool of tot de viei·de klasse det· 
afdeeling Hoogere Burgerschool, in het voor
g,lande lid bedoeld, wordt in Juli 1905 gelegen
heid gegeven tot het afleggen van een examen, 
waarvan de omvang door Onzen voornoemden 
Minister wordt vastgesteld. Zij , die het bewijs 
kunnen overleggen, dat zij dit examen met 
goed gevolg hebben afgelegd, worden in de 
jaren 1906, 1907 en 1908 ook toegelaten tot het 
examen, bedoeld in a rtikel 31, lid 3. 

5. Zij, die bij het in werkiJJg treden van dit 
reglement zijn toegelaten of tot de tweede klasse 
van den cursus voor Nederlandschen landbouw 
of tot de tweede klasse van den cursus voor 
Indischen lanclbouw van de afcleeling Hoogere 
Land- en Boschbouwschool, bedoelcl in artikel 1, 
onderdeel IV, van het in lid 3 bedoelde Regle
ment, worclen voor <le toepassing van dit 
reglement in de jaren 1906, 1907 en 1908 be
schouwd als te zijn in het bezit van het getuig
schrift, verkregen door het met goed gevolg 
afleggen van het examen, afgenornen bij het 
einde van het eerste studiejaar, 

Behoort bij Koninklijk besluit van d~n 3den 
.Augustus 1904 (Staatsblacl n°. 203). 

Mij bekend, 
De ,¥in. van ·waterstaat, Handel e-n Nijverheid, 

t.9et.) DE MAREZ OYEN8. 

9 Auguztus 1904. BESLUIT, houdende ontheffi.ng 
van den werkelijken dienst bij de nationale 
militie van een tot den dienst aangewezen 
loteling, die uit N ederlandsche ouders, 
in Belgie geboren en in dat land woonde, 
de hoedanigheid van Belg had verkregen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 Juli 1904, 
n°. 1357' M., afdeeling Militie en Schutterijen, 
en van Onzen Minister van Staat, Minister 
van Oorlog, van 4 .Augustus daaraanvolgende, 
VIIde afdeeling, n° . 118, betreffende een ver
:wek van JEAN HuBER'J' Lours WEBER, te 
Herstal (Belgie), loteling voor de lichting der 
nationale militie van 1904 uit de gemeente 
Rottgrdam, 0111 onthefling van den werkelijken 
dienst bij de militie; 

Overwegende : 
dat genoemde loteling op l(l Januari 1884 

te Luik (Belgie) is geboren uit destijds aldaar 
gevestigde N ederlandscbe ouclers; 

dat hij in 1903 voor de liehting van 1904 
voor de mil itie is ingesch reven te Rotterdam 
op aangifte van een gemachtigde zijns vaders, 
welke laatste, evenals de loteling, clestijds 
woonplaats had in bet Koninkrijk Belgie; 

dat hem bij de loting een nummer ten dee! 
is gevallen, dat hem tot dienst verplicht, en 
hij door den militieraad, bij welk college door 
of voor hem geen reden van vrijstelling was 
ingebracht, tot den dienst is aangewezen, tegen 
welke uitspraak binnen den wettelijken termijn 
geene bezwaren bij Gedeputeerde Staten zijn 
ingediend; 

dat nit arnbtelijke stllkken blijkt, dat de 
loteling w~~lllrn op 27 October 1903 gehruik 
heeft gemaakt van bet recht, dat de Belgische 
wetgeving toekent aau hem, die in Belgie uit 
niet-Belgische ouders is geboren, om te ver
klaren, dat bij de hoedanigheid Yun Belg 
wenscht te bezitten; 

dat hij ten gevolge van cleze optie, wegens 
bet bepaalde sub 3°. van art. 7 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n•. 268), 
het Nederlanderschap, hetwelk hij tijdens de 
sllliting voorgoed van het inschrijvings
register, bedoelcl in art. 23 der Militiewet 
1901 (Staatsblad n°. 212 van 1901), nog bezat 
verloren heeft; 

dat bij de op 4 October 1900 tusschen 
N ederland en Belgie gesloten , bij de wet 
van 30 December 1901 (Staatsblad n°. 295) 
go.edgekeurde, overeenkomst is bepaald, clat 
de Nederlandsche onderdanen in Belgie en 
de Belgische onderdanen in N ederland vrij
gesteld zullen zijn van iedere ve rplichting 
betreffende den verplichten militairen clienst, 
hetzij bij het leger , hetzij bij de marine , 
hetzij bij de militie of de schutterij; 

dat in verband met deze bepaling, in bet 
gegeven geval grond hestaat tot toepassing 
van de derde zinsnecle van art. 113 der 
Militiewet 1901 (Staatsblad n°. 212 van 1901; 
n°. 293 van 1903); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. aan den loteling ,JEAN HUBER'!' Lours 

WEBER, voornoemd, nadat hij bij cle militie 
zal zijn ingelijfd, ontbefling van den werke
lijken clienst v.oor zijn geheelen militie
diensttijd te verleenen ; 

2°. te bepalen, clat die loteling niet in 
persoon aan de militaire autoriteit zal worden 
afgeleverd, maar dat zijne inlijving enkel 
op overgifte van een uittreksel uit den staat 
model 11°. 14, voorgeschreven bij art. 61 van 
Ons besluit van 2 December 1901 (Staatsblad 
n°. 230), zal geschieclen . 

O1rne :Ministers van Binnenlandsche Zaken 
22* 



3t0 10- 11 AUGUS 'l'US 19 04,. 

en van Oorlog zijn, ieder YOO!' r.ooveel hem 
aangaat, belast m et de uit,·o ring van dit 
beslui t, dat in de N ede,·la.iidsche Staatscotwant 
zal worden geplaatst. • 

Soes tdijk , den 9dcn Augustu 1904. 
(get.) VflLHEL)UN A . 

De Ministe,· ·van Binnenlanclsche Z aken, 
(get.) K UYPJJ:H. 

De Ministe,· ~·an Staat, Minister van Oo?'/og, 
(.get.) J. W. B ERO A NSIUS. 

10 A.u,qush<s 1904. B~;sLUIT van den Minister 
van 'Naterstaat , H andel en N ijverh eid, 
houdende bepaling welke in richting~n door 
hem als inrichtingen ter opleiding van 
m achinisten, waarvan het einddiploma aan
spraak geeft om te worden toegelaten tot 
het examen ter verkrijging Yan een diploma 
al s machinist aan boord Yan koopYaard ij • 
schcpen, worden beschouwd. 

D e Minister van Waterstaat , H andel en 
Nijverh eid ; 

Gez ien art. 7, eerste lid , sub IIIb, van het 
Reglernent Y00r do rnachinisten-examens 1904 
(Stant.•blall n°. 21); 

H 1:eft goedgevonden : 
te bcpalen , da.t al s inrichtingon ter opleiding 

van maehinisten , waarvan bet einddiploma aan
spraak geeft om te worden toegclaten tot bet 
examen ter verkrijgiug van een diploma als 
machini st aan boord van koopvaa rdij schepcn, 
door hem worden beschouwd ; 

1. de Kweekschool voor machini ten tc 
Amsterdam ; 

2. de inrichting tot opleiding van rnarine
machinisten te H ellc,, octsluis ; 

3. de Zeevaartschool te Terschelling, oplei
ding van stuurli eden en macbini stcn ter koop
vaardij, mits bij het bedoelde cinddiploma 
wot·dt overgelegd b et bewijs van twee jaa r 
werktijd als smid, bankwerker, draaicr, ketel
maker of machinestelle t· , waarYa n ten minste 
een jaar in cone machinefabri ck aan den bouw 
of de herstelling van stoommachlnes en ketels; 

4. di e ambachtssch olen in ederland of in 
de N ederlandsche kolonien , waar ook onderw ijs 
in stoomwerktu igkunde gegeven worclt, mits 
bij het bedoelde eincldiplorna wordt overgelegd 
bet bewijs rnn ten m inste een jaar wcrktijcl 
al s smid, bankwerker, draaier , ketelmaket· of 
m nr.hin esteller in eene rnachincfabriek aan den 
bouw of clc herstclling van stoornmachines en 
ketel s. 

' s Gravenhage, den lOdcn A ugustus 1904. 
IJe llfi11i ster ~·oornoenid, 

(qet.) D }; M11.Ri;z Or1rns . 

11 Attgustus 1904. B i:SLUI'l' tot wij7, iging rnn 
de Koninklijke be luiten van 30 ,Januari 
1904 (Staatsblaclen nrs. 20, 21, 22 en 23) 
houclende vaststelling van algemeene maat
regelen Yan bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 7, 8 en 9 der wet Yan 28 )lei 
1901 (Staatsblad n°. 139), gewijz igd bij de 
wet van 14 ,Ju li 1904 (Staatsblad n°. 156). 
S . 204. 

·wlJ WILHELMINA ENZ . 

Overwegende, clat bot ten geYolge ,-an de 
totstandkoming cl e,· wet van 14 .T uli 1904 (Staa f,.. 
blacl n°. 156) noodig is geworden de K oninklijke 
besluiten van 30 Janu:wi 1904 (Staat.•bladen 
m s. 20, 21 , 22 en :J3), te wijzigen ; 

Op de voorclracht van Onzen Minister rnn 
Waterstaat , Handel en Nijrnrheid van 20 .Juli 
1904, L •. N , afdceling H andel en Nijverheid; 

Den Raad van State geh oord (adYi es van :J 
Augustus 1904, n°. 29) ; 

Gelot op het nader rapport van Onzen YOO!'· 
noemden Min ister van 8 Augustus 1904, L •. Y , 
afcleeling Handel en .1: ijverbeid ; 

H ebben goedge,·onden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 

HOOFDSTUK 1. 

A/ge,neene bepaling. 

Art. 1. Overal waa r in de K oninklijke be• 
slui ten van 30 Januari 1904 (Staatsblade11 n°' . 20, 
21 , 22 eJ1 23) , sp rake is rnn de wet van 
28 Mei 1901 (Staatsblacl n°. 139), wordt daa r
voor geler.en : .,wet van 28 Mei 1901 (S taatsblad 
n°. 139), gewij7.igd bij de wet van 14 .Juli 1904 
(Staatsblrtd n°. 156)". 

HOOFD S T U K II. 

In het K oninklijk besluit van 30 J anuari 1904 
(Staatsblad n" . 22) wo1'llen almgebi-acht de 

,uii-olgende wijzigingen : 

2. In artikel 2, l ''., wordt in plaats van bet 
jaartal .,1881" gelezen het jaartal .,1884" . 

3 . In d e artikelen 3, ee rste lid , 1 °. en 2°. en 
9, eerste lid, worden in plants van de woorden : 
,.die in de jaren 1898, 1891) en 1900" gelezen 
de woorden: .,die binnen het tijdvak van 1 J a
.,nuari 1898 tot en met 30 April 1904". 

4. ArtikP.l 3, tweede lid, wot·dt gelezen: 
,.2. Ter verkrijging van diploma's, als in dit 

artikel bedoeld , moet eene verklari ng ,an een 
door Onzen Yoornoemden :i\Iinister aangewezen 
deskund.ige worden overgelegd, inboudende, 
dat de aanvrager : 

,.1°. uitwendig ge7,onde oogen en oogleclen, 
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zonder habi tueelc congestie of ontsteking heeft; 
,,2°. op ten minste een der oogen onbeperkt 

gezichtsveld heeft; 
,,3°. bij het zien met beide oogen gelijktijdig 

gezichtsscherpte (zonder bril) en kleurenonder
scheidingsvermogen heeft van ten minste ' / , , 
of bij het zien met elk oog afzonderlijk van 
ten minste • / ,, of bij gemis van een oog op 
het and ere van ten 1ninste 3 / 1o ; 

,,4°. oogen heeft v rij van zoodanigen graad 
van cataract, dat de gezich tsscherpte en het 
kleurenonderscheidingsvermogen van het eene 
oog beneden ' / , en van het tweede beneden 
' J 6 zijn gedaald . 

5 . Artikel 13, eerste lid, wordt gelezen : 
,,1. De aanvragen voo1· de diploma's moeten 

bij On zen voornoemden Mini ster worclen inge
diend. Zij moeten vergezeld gaan van de noo
clige bewijsstukken." 

HOOFDSTUK III. 

In het Sleepvaart.-eglement 1904 (Koninklijk 
besluit van 30 Jnnuari 1904, Staatsblad 

n°. 23), u·o1·clen aangebi·acht de navol
gencle wijzigi11gen : 

6. Artikel 8, tweede lid a, wordt gelezen: 
.,a. vooi· zooveel bet diploma van stuurman 

betreft, dat hij: 
,,1°. uitwendig gezonde oogen en oogleden, 

zonder habitueele congestie of ontsteking 
heeft; 

,,2°. op ten m inste een der oogen onbeperkt 
gezichtsveld heeft; 

,,3°. bij het zien met beide oogen gelijktijdig 
gezichtsscherpte (zonder bril) en kleurenonder
scheidingsvermogen heeft van ten minste ' / ,. 
of bij het zien met elk oog afzonderlijk van 
ten minste ' / ,, of bij gemis van een oog, op 
het andere van ten minste ' / , ; 

,,4°. oogen heeft vrij van zoodanigen graad 
van cataract, dat de gezichtsscherpte en het 
kleurenonderscheiclingsvermogen van het eene 
oog beneden ' / , en van het tweede beneden ' / 6 

zijn gedaald. 
7 . Artikel 9, ee rste lid , wordt gelezen : 
,, l. D e aanvragen voor de diploma's bedoeld 

in het vo•·ige artikel, moeten bij Onzen voor
noemden Minister worden ingediend. De diplo
ma's worden kosteloos uitgereikt. Op deze 
d iploma's wordt aangeteekend, dat zij zijn uit
gereikt op grond van artikel 8 van d it Re
glement." 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet Staats
blarl en in de Staatscourcrn f zal worden geplaatst 

en waarrnn afschrift aan den Raad van State 
zal worden gezonden . 

Soestdijk, den l.lden Augustus 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. i·a11 vVaterstaat, Handel en Nij·verheirl, 
(qet. ) DE Tuf.AIU:Z 0YENS. 

(Uifgeg. 14 Aug. 1904.) 

1:l A.ttgusttts 1904. BESLUI1.', tot nacle!'e wij -

7,jging van het reglement voor de schcep
vaart, ter beveiliging van bewecgbare 
spoonvegbruggen, vastgestelcl bij K onink
lijk besluit van 11 September 1875 (Staats
bla£l n°. 169) en gewijzigcl bij Koninklijke 
besluiten van 24 Januari 1880 (Staatsblad 
n°. 17) en 8 ~Jaart 1892 (Staatsblacl n°. 48). 
S. 205 . 

WIJ "WILHELMINA, :irnz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 29 ,Juni 
1904, 11°. 214, afclccling Spoorwegen; 

Gezii'n de K oninklijke besluiten van 11 Sep
tember 1875 (Staatsblacl n•. 169), 24 J anuari 
1880 (Staatsblad n°. 17) en 8 l [aart 1892 (Staa ts
blad n°. 48) ; 

D en R aad van State geboord (ad,, ies van 
26 ,Juli 1904, n° . 12) ; 

Gelet op het nacl er rapport van Onzen :Mi
nister van W ate rstaat, H andel en Nijverheid 
van 6 Augustus 1904, n°. 282, afdeeling Spoor
wegen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 October 1904: 
I. i~ het eerste lid van artikel 2 van het 

bij Koninklijk besluit van 11 September 1875 
(Staatsblad n°. 169) vastgestelde, en bij Konink
lijke besluiten van 24 Januari 1880 (Staatsblad 
n•. 17) en 8 Maart 1892 (Staatsblad n°. 48) 
gewijzigcle reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de daarbij vermelde spoorweg
bruggen, de woorden: ,,Met het sluiten der 
,,bruggen wordt, met uitzonclering van die 
,,over het kanaal van Bolswarcl naar Harlingen 
,,en van die ovei· het Noord- Wille,nskanaal bij 
,,Gi·oningen, aangevangen vijftien minuten 
,,v66r het tijdstip, waarop de komst van eenen 
,,trein is bepaald of aangekoncligd" , te ver
vangen door de woorden: ,,Onvermindercl de 
,,bepalingen in bet tweede, derde en vierde 
,,lid van cl it artikel voorkomende, wordt met 
,,het sluiten der bruggen : 

,,1. in den Staatsspoorweg van Harli11,qe11 
,,tot de Pmissiscbe grenzen bij Nieiuve Sclwns .

,,a. over de F,·aneker-Sneeker zeilvaart ; 
,,b. over de L eeiucarder-Sneeker frekvaart; 
,,c. over de Potmarge; 



12 AUGUSTlJS 1904. 

,,d. over de G1·euns ; 
,,e. over de Stroobossen:aart ; 
,,f. over de G1·i;Jpske,·ker-vaa,·t; 
,,g. over het Hoendiep ; 
,,h. over het Kielste,·diep; 
,,i. over het Kalkwijkste,·diep ; 
,,k. over de Borgerco1npagnieste1·vaart ; 
,, l. over de Muntendanwiervaart, en 
,,m. over de Reuzel , en 
,,2. in den Staatsspoorweg van Deren fe,· naar 

,,Leewwarde1i: 
,,a. over de Dedeinsvaar t ; 
,,b. over de H oogeveensche vaar t (voor de 

,,treinen in de rigting van L eemvarden en G1·o
,,ningen naar Meppel); 

,,c. over de S1nildevaart; 
,,d. over het Deel ; 
,,e. over de Boorn en 
,,f. OYer de G1·ouu· ; 
,,aangevangen tien minuten en met bet 

,,sluiten der ove,·ige onder dit reglement val
,,lende bruggen v(jftien · m inuten v66r bet 
,, tijdstip, waarop de komst van een trein is 
,,bepaald of aangekondigd." 

II. met in trekking van h et Koninklijk besluit 
van 24 J anuari 1880 (Staatsblad n•. 17) in 
artikel 2 van bovengenoemd reglement als 
vierde lid op te nemen de navolgende be
paling : 

,,Voor de treinen van Meppel in de rigting 
,,naar L eemvarden en Groningen wordt, in ge
,,wone omstandigbeden, met het sluiten van 
,,de brug over de Hoogeveensche Vaart bij 
,,Meppel, aangevangen vijf minuten v66r den 
,,vertrektijd van den trein van bet station 
,,Meppel." 

Onze Minister van Waterstaa.t, Handel en 
'Nijverheid is belast met de uitvoering van 
d it besluit, betwelk in h et Staatsblacl geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede 
gedeeld zal worden. 

Het L oo, den 12den Augustus 1904. 
(get. ) WILHELMIN .A.. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) DE MAREZ 0YENS. 

( Uitgeg. 3 Sept. 1904.) 

12 Augustus 1904. BESLUIT, tot wijziging ·van 
bet reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van beweegbare spoorwegbrug
gen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
11 Uctober 1878 (Staatsblad n°. 143). S. 206. 

WIJ WILHELM.IN.A., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 29 Juni 
1904, n°. 214, afdeeling Spoorwegen ; 

Gezien het Koninklijk beslu it van 11 October 
1878 (Staatsblad n°. 143) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 ,Juli 1904, n•. 12) : 

Gelet op het nader rapport rnn Onzen Minis
ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid rnn 
6 Augustus 1904, n° . 282, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 October 1904 : 
1. in bet opschrift van h et bij Koninklijk 

beslnit van 11 October 1878 (Staatsbl .td n°. 143) 
vastgestelde regl ement voor de scbeepvaart, 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over de Gouwe tusschen Ztva,mnerdmn en 
Alphen en ,an die over den Rijn te L eiden, de 
woorden: ,,in den spoorweg L eiden-Woerden", 
te vervangen door de woorden : ,, in den Staats
spoorweg van L eiden naar Woe,·clen"; 

2. in bet t"·eede lid van artikel 2 van boven
genoemd reglement te vervangen , de woorden : 
.,vijftien minuten", door de woorden ; ,,tien 
minuten". 

Onze Minister V8n Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering rnn dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 
in afsch rift aan den Raad van State medege· 
deeld zal worden. 

Het L oo, den 12den Augustus 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverh.eid, 
(get. ) DE MAREZ On:Ns. 

(Uitgeg. 3 Sept. 1904). 

12 Augustus 1904. B ESLUI'l', tot wijziging rnn 
het reglement voor de scheepvaart, ter be
veiliging eener beweegbare spoorwegbrug, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Mei 1883 (Staatsblad n°. 47). S. 207. 

WIJ "WILHEL:MI.J.~.A. ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, H andel en Nijverheid van 29 Juni 
1904, n°. 214, afdeeling Spoorwegen; 

Gezien het Koninklijk beslnit van 22 Mei 
1883 (Staatsblad n°. 47) ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies rnn 26 
Juli 1904, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat , Handel en Nijverheid van 
6 Augustus 1904, n°. 282, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 October 1904, in het derde 

lid rnn artikel 2 van het bij Koninklijk besluit 
van 22 Mei 1883 (Staatblad n°. 47) vastgestelde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van de beweegbare spoorwegbrug over de 
F,·anekervaart, in den Staatsspoorweg van Sneek 
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naar L eemvarden, de woorden: ,,vijftien minu
ten" te vervangen door de woorden: ,,tien 
1ninuten". 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
:rijverh eid is belast met de uitvoering van dit 

besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 
in afschl'ift aan den Raad van State medege
cleeld ,ml worden. 

Het Loo, den 12c1en Augustus 1904. 
(get.) WILHEL:MIN A. 

lJe Min. van Watersfaaf, Handel en Nijve1·heid, 
(get .) DE MAREZ 0YEN8. 

(Uit_qe_q. 3 Sept. 1904.) 

12 Augustus 1904. Bi:SLUIT, tot wijziging van 
het reglement voor de scbeepvaart, ter be
vei liging van beweegbai·e spoorwegbrug
gen, vastgesteld bij K oninklijk besluit van 
11 Sept~m ber1885 (Sfaatsblad u 0 .181). S. 208. 

WIJ v\TILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat , Handel en Nijverheid rnn 29 Juni 
1904, n°. 214, afdecliug Spoorwegen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 11 Sep
tern ber 1885 (Staatsblad 11°. 181) ; 

Den Raad rnn Rtate gehoord (advies van 
26 Juli 1904, n•. 12); 

Gelet op bet nad er rapport ,an Onzen Minis
ter van Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 
6 Augustus 1904, n°. 282, afdeeling Spoorwegen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 October 1904: 
I . H et opsch rift van bet bij Kon inklijk be

sluit van 11 September 1885 (Staafsblad n°.181) 
vastgestelde reglement voor de scheP.pvaart, 
ter beveil iging van de daarbij vermelcle spoor
wegbruggen te lezen als volgt: 

Reglement voor de scheeprnart ter beveili
ging van de beweegbare spoorwegbrnggen: 

A . In den H ollandschen IJzeren Spoorweg 
van Amstenlam naar Rotterdam, te weten : 

1. de draaibrug overhetSpaarnebijHaarleni; 
2 . de cl raaibrug over de Schie bij Schieda,n; 
3. de draaibrug over de lJelfshavensche Schie; 
B. In den Staats poorweg van Amsterdam 

naar Utrecht: 
de draaibrug over de Niemce H'etering of 

vaart bij Niei,werslttis; 
C. In den Staatsspoorweg van Gouda naar 

's G1·aven hage : 
de dubbele bascule-brug over de Boezenima,·t 

van den K/oppolde,· langs den H o~f,ceg: · 
D. In den N oordhollandschen Staatsspoor

weg, te weten : 
1. de draaibrug over cl e Naue1'11asche Yaart 

bi.i W o,·men·eer; 

2. de kraanbrug over de Noordersluissloot te 
Tf' o,· me,·i·eel' ; 

3. de kr<ianbrug- over de sl uissloot te Zaandijk; 
4. de kraanbrug oYer de slnissloot te Koog 

arw de Zaan ; 
5. de kraanbrug ornr de Mallegatsloot bij 

Zaa11da1n; 
6. de kraanbrng over de Papepadsloot bij 

Zaanda11i; 
7. de d raaibrug oYer de Bi1111e11zaa11 te 

Zaandmn ; 
8. de draaibrug o,·er de Nagauw te Zaa11da111; 
9. de d raaibrug over de lVeere te Purmerend; 
E. In den Oosterspoorweg Yau Amstel'darn 

naar Ame,·sfoorf: 
de draaibrug over de Vecht te H'eesp. 
II. In het tweede lid van artikel 2 van b0Yen

ge11oemd reglement de woorden: ,,l\fet het 
,,sluiten van de bruggen wordt aangevangen 
,,vijftien minuten v66r het tijdstip, waarop de 
,,komst van een trein is bepaald of aangekon
,,digd", te ,ervangen door de woorden : ,,i\iet 
,,bet sluiten der brnggen in het opschrift van 
,,dit reglement onder A, Bet:! Cgenoemd wordt 
,,aangevangen tien minuten en met bet luiten 
.,der overige onder dit reglement vallende brug
.,gen ,•ijftien minuten v66r het tijdstip, waarop 
,,de komst nn eei1 trein is bepaald of aange
,,kond igd ." 

Ill. In het tweede lid van artikel 4 van bo
vengenoemd reglement de woorden: ,, in den 
N ederlandschen Rijnspoorweg", te ven·angen 
door de woorclen : ,, in de Staatsspoorwegen 
van ,,Amsterdam naar Utrecht en van Gouda 
naar 's G1·avenhage" . 

Onze finister van ,~ratorstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering nt1 

dit besluit, hetwelk in het Staatsblact geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

H et Loo , den 12den Augustus 1904. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Min. van "fVaterstaat, Handel en Nijve,·heid. 
(get .) DE MAREZ On:Ns. 

(Ui tgeg. 3 Sept. 1904). 

12 Augustus 1904. BuLUIT. tot wijziging 
van het l'eglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van beweegbare spoorweg
bruggen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 8 November 1885 (Sfaatsblad n•. 191). 
s. 209. 

WIJ v\TILHEL~UNA, };Nz. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
,Vater taat, Handel en Nijverheid van 29 ,Tuni 
HlO-! , n°. 214, afdeeling Spoorwegen; 
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Gezieu het Koninklijk besluit van 8 Novem· 
ber 1885 (Staatsblad n°. 191); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 .Juli 1904, u0 • 12); 

Gelet op het nader r(\pport van Onzen 
)Iinister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid van 6 Augustus 1904, n°. 282, afdceli Dg 
Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 October 190-!, in het 

clerde lid van artikel 2 van het bij Koninklijk 
besluit van 8 November 1885 (Staatsblad n°. l.91) 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de' Oosfer·vaw·t, het J(lifrak en 
de Wijmerts in den Staatsspoorweg van Sta
voren uaar Sneek, de woorden ,,vijftien minuten" 
te vervangen door de woorden: ,, tien minuteu", 

Onze ::\'Linister vau , •Yater taat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitrnering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
en in afschr ift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

Het Loo, den 12den Augu tus 1904. 
(get. ) WILH EL MIN A . 

De .Min. van Waterstaat , Handel en Nfjverlteid, 
(get.) DB M A HEZ On;Ns. 

(Uitgeg . 3 Sept. 1904.) 

12 A.ugustus 1904. BESLUIT , tot wijziging 
van het reglement voor de scheepvaart, 
ter bevei ling eener beweegbare spoorweg
brug, vastgesteld b ij Koninklijk besluit 
van 13 Juli 1896 (Staatsblad 11°. 116). S. 210. 

WIJ WILHELMINA , Kn. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Jijverheid van 29 Jun i 
190-! , n°. 214, afdeeling Spoorwegen; 

GezieD het Koninklijk be luit van 13 Juli 
1896 (Staatsblad n°. 116); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 .Juli 1904, u0 • 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van W aterstaat, Handel en Nijver
heid van 6 Augustus 190-!, n°. 282, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
u1et ingang van i' October 1904, in bet 

derde lid van artikel 2 van het bij Koninklijk 
besluit van 13 .Juli 1896 (Stcuitsblail n°. 116), 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart, 
tor beveil iging van de spoorwegbrug in den 
Staatsspoorweg Utrecht-Bo..ctel, over de Dieze 
te 's-Hertoge11 bosch de woorden: ,,vijftien mi 
muten" te ven·angeu door de woorden: ,,twaalf 
minuten" . 

Onze :Minister van Water taat, Handel en 
:N ijverbeid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad geplaatst 
en in afschr ift aan den l~aad van State mede
gedeelcl 7.al worden. 

Het L oo, den 12den .A.ugu8tus 1904. 
(get.) W l LHEL}IIN A. 

De .Vin. vein nraterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) DE M .1.REZ 0 YBNS. 

(Uitgeg. 3 Sept. 1904.) 

12 Augustu~ 190-!. MrnsrvE van den Mini ster 
Yan Binnenlandscbe Zaken aan de Co1n1nis
sari ssen der Koningin in de provincien, 
bctreffende gedenkteekenen van geschie
denis en knn t. 

Meermalen i door Uwe tusschenkomst aan 
de gemeentebestnren het verzoek gericht, om 
t ijdig aan mijn Departement kennis te geven 
van YOorgenomen slooping, verbouwing of 
berstelling van oude rnon umenten, bepaaldelijk 
van raadhu izen, kerken, torens, kasteelen, 
poorten, merkwaardige gevels enz. opdat de 
gelegenheid besta afbeeldingen en oprnetingen 
te doen vervaardigen; ook is tijdige mede
deeling verzocht van de besteigering van 
zoodanige gebouwen opclat van de steigers 
gebruik kunne worden gemaakt om het bouw
werk behoorlijk op te meten en in teeken ing 
te brengen. 

Daartoe hadden betrekking de dezerzijdsche 
eirculaires van 18 September 1883, n°. 2672, 
afd. K. W. ; van 12 F ebrnari 1886, n°. 145, 
afd. K. W. ; van 2-5 J anuar i 1888, n°. 191 , afcl. 
K. W. ; van 24 M"ei 1889, n°. 1162, afcl. K. W. 
en van 1 Juni 1901, n°. 1559, afd. K. W . 

Door de Rijkscommissie tot bet opmakeu 
en uitgeveu van een inventaris en eene be
schrijving van de Nederlandscbe monumenten 
van geschieden is en kunst word t mij evenwel 
beriebt, clat verschillende leden der commissie 
op hunne reizen ten behoeve van de inven
tarisatie der monumenten belangrijke gebouwen 
hebberi aangetroffen, waaraan iu den laatsten 
tijd verauderingen hadden plaats gehad of 
waarbij ingrijpende herstell ingswerken in gang 
waren, zonder qat daarvan aan mijn Departe
meut beriebt was gegeven . 

Bij navruag bleek clan , hetzij dat de burge
meesters beweerden van boven bedoeld verzoek 
tot kennisgeving nimmer te hebben Yernomen, 
het7.ij dat zij het betrokken gebouw niet be
langrijk genoeg hadden geacht of we!, dat zij 
nalieten bet gevraagde bericht te zenden, wij l 
zij meenden, clat met ,,monumenten" bepaal
delijk ,,stanclbeelden" waren bedoeld. 

Onder ,,erwijzing naar het slot van de boven -
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genoemde circulaire van 18 ,Tuni 1901, 11°. 1559, 
afd . K. vV., heb ik de eer U H.E.G. uit te 
noodigen bet bovenbedoelde verzoek op nieuw 
aan de gemeentebesturen over te brengen en 
daarbij in het bijzonder te doen uitkomen dat 
de ve t·plichting van kennisgeving aan mijn 
Departement van elke voorgenomen verande
ring en:r,. aan oude gebouwen zich uitstrekt 
tot alle oude gebouwen, zonder dat aan de 
gemeentebesturen is overgelaten bet bericht 
geven afhankelijk te stellen van bun eigen 
oordeel over de bistori scbe of artistieke be
teekenis daarvan. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
V oor den Minister, 

De Secretaris-Gene-rnal , (get.) DIJCKMEESTER. 

13 Ai,gustus 1904. BESLUIT, boudende nadere 
regeling van de samenstelling en indeeling 
van de dienstdoende scbutterij der ge
rneente Rotterclc11n. S. 211. 

WIJ WILHEL~UNA, ENZ. 

IJp de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Augustus 1904, 
Afdeeling l\Iilitie en Schutterijen, u0 • 1423 . ; 

O,,erwegeude, dat ten gevolge van de ver
mindering, welke de sterkte van de dieust 
doende scbutterij der gemeeute Rotterdam , 
zoowel wat bet actieve gedeelte der dienst
plichtigen betreft, als wat hen aangaat, die 
tot de reserve bebooren, wegens het bepaalde 
bij h oofd stuk V der Landweerwet (Staatsblad 
n°. 160 van 1901) reeds heeft ondergaan en 
verder zal ondergaan, berziening noodig is van 
de samenstelling en indeeling van voormelde 
schutterij, zooals deze zijn vastgesteld bij den 

staat, behoorende bij bet Koninklijk besluit 
van 22 Maart 1895 (Staatsblad n•. 34) ; 

Gezien art. 28 der wet van 11 April 1827 
(Staatsblcul n°. 17) ; gewijzigd en aangevuld bij 
de wet van 15 April 1886 (Staatsblacl n°. 64), 
alsmede hoofdstuk V der Landweerwet (Stac,ts
blad n°. 160 van 1901) en Ons besluit van 
14 J anuari 1903 (Staatsblad n°. 34); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van den staat, behoorende 

bij bovenaangehaald Konink1ijk besluit van 
22 1faart 1895 (Staatsblad n°. 34), voor zooveel 
de samenstelling en indeeling van de ·voor 
den dienst der infanterie bestemde dienst
doende scbutterij der gemeente Rotterdam be
treft , te bepalen, dat die sehutterij - behalve 
uit den commandant en de tot het actie,e 
gedeelte of tot de reserve behoorencle en de 
vrijwillig dienende leden der schutterij, voor 
zoover zij niet zijn begrepen in bet personeel, 
vermeld in den bij Ons tegenwoordig besluit 
gevoegden staat - zal zijn smnengesteld en 
ingedeeld zooals in <li en staat is aangewezen, 
met inachtneming opvolgend van bet tijdstip, 
in de eerste kolom van den staat aangeduid. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering Yan dit besluit, 
dut met den daarbij gevoegden staat in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarrnn 
afschrift zal worden gezonden aan het Departe
ment van Oorlog. · 

Het Loo, den 13den Augustus 190-!. 

(get. ) WILHELM: IN A. 

De Minister van Binnenlandsche Za ken, 
(!Jet. ) KUYPER. 

(Uitgeg . 6 Sept. 1904.) 
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b 'f A A T , aamiuidende de 11amenstelliu!J en iudeetiu!J van de dieustdoende sclw tterij der !Jeilleente Rotterdam, opvolgeurt 

te rekenen 1'an !tet t ijdst ip 1n de eers te kolom 1Jermeld. 

Tijdstip , 
te rekenen 

waarvan de 
samenstelling 

en 
iudeeling 
opvolgcncl 

in werk iug 
treclcn. 

l ,Tau uari 1905 

1 J anuari 1906 

l Januari 1907 

Aantal. 

3 12 1 2
1 

1 1 

2 8 1 1 1 1 

1 4 1 ,, 1 1 

Staf (behalve den commandant). 

I 
3 1 1 1 2 1 3 1 3 

I 

2 1 1 l l 2 2 

1 1 1 l 1 1 1 

Behoort b ij K oninklijk beslui t van 13 Augustus 1904 (Staa tsblacl n°. 211.) 

1 1 50 1 

1 1 50 1 

l 1 50 
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1 

Aantal offi cieren, onclerofficieren, 
korporaals, tarnboers of hoonblar.e rs 

bij elke compagnie. 

Officieren . 

1 1 2 

1 2 

1 2 

Oncler
offi cieren. 

G 1 

1 6 

1 6 1 

Mij hekcncl , 

8 

8 

8 

..... 
0 

.... 
"' 0 

..0 
E 
-5 

3 

3 

3 

De M inistll'I· 1Ja.n B innenlandsche Za.lcen , 
(get. ) K uYP1m. 
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15 Augu.9tus 1904. BESLUIT, tot in trekking 
van bet voodoopig reglement voor de 
scheepvaart, ter beveilig ing van eene be
weegbare spoorwegbrug , vastgesteld b ij 
Kon inklijk besluit van 10 Augustus 1876 
(Staatsblad n•. 171). S. 212. 

WIJ WILHELJ\Il A, BNZ. 

Op de voorcl racht van Onzen Minister van 
Waterstaat, H andel en Nijverheid van 29 ,Tuni 
1904, n• . 215, afdeeling Spoorwegen; 

Gezien bet Koninklijk besluit van 10 Au
gustus 1876 (Staatsb/ad n•. 171); 

Den Raad van State geboord (advies rnn 
26 J uli 1904, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van ,Vaterstaat, Handel en Nijverbeid 
van 10 Augustus 1904, n•. 2-56, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken bet voorloopig reglement voor 

de scbeepvaart, ter beveilig ing van do beweeg
lfare spoorwegbrng tegenover de Eenhoornsluis 
in het vVes telijk Dok te A,nstercla,n in den 
Staats poonveg van Niemvediep naar Amsterdam, 
rnstgesteld bij Koninklijk besluit van 10 Au
gustus 1876 (Staalsblad n•. 171). 

Onze Minister rnn Waterstaat, Handel en 
N ijverheid is belast met de uitvooring van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
en in afscbrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

H et L oo, den 15den Augustus 1904. 
(get.) WILHEL:M:IN A . 

De Min . van 1Vatei·staat, Handel en Nfjverheicl, 
(get.) DE 21fARBZ On;Ns. 

(Uitgeg. 7 Sep/. 1904.) 

17 Augustus 1904. BESLUIT, boudencle toe
passing van het eerste lid van art. 45 der 
Land weerwet op de dienstdoencle schutte
rijen van een ige gemeenten . S. 213. 

WIJ WILHELMINA, BNZ. 

Op de voordracht van Onzen )finister van 
Binnenlandscbe Zaken van 15 Augu tus 1904, 
afdeel ing :M:ilitie en Scbutterijen, n•. 1448 S., 
betreffende verzoeken van de raden of, daartoe 
door den raad gemachtigd, van blll'gemeester 
en wethouders van onderscheidene gemeenten 
om gelijkstelling, voor de toepassing der wet 
op de schutterijen van 11 April 1827 (Staats
blad n•. 17, gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 15 April 1886, S/aatsblad n•. 64), van de 
dienstdoende scbutterijen dier gemeenten en 
hare leden met de rustende schutterijen en 
hare leden; 

Ge7.ien art. 28 van bovenvermelde wet van 
11 April 1 27 en art. 45, eerste lid, der Land-

weerwet (Staatsblad n•. 160 van 1901), alsmeq_e 
Ons besluit van 14 J anuari 1903 (Staatsblad 
n•. 34); 

Hebben goedgevondcn en ,ersta3n: 
te bepalen ," dat, te rekenen rnn 1 Januari 

1905 : 
1°. voor de toepass ing de1· wet op de schutte

rijen van 11 April 1827 (Staatsblad n•. 17 ; 
gewijzigd en aangevuld bij de wet van 15 April 
1886, Staatsblad n•. 64) met de rustende scbut
terij en hare leden znllen zijn gelijkgest~ Id 
de dienstdoende schutterijen en hare leden in 
de hierna genoemde gemeenten: 

Provin cie Noordbrabant. 
Waalwijk. 

Provincie Gelder/and. 
Doesbtwg. 

Provincie Zuidholland. 
Gorinchem, Katwijk, Hellevoetsluis, B,·ielle, 

Woerden, Oud-Beijerland, Maassluis en lJfiddel
harnis. 

Provincie Utrecht. 
Zeist. 

ProYincie Friesland. 
Hasker/and, L emsterland en Dokkmn. 

Provincie Ovei·jj8sel. 
Steenwijk, Z,ca,·tsluis, Stad-Almelo, 0/denzaal 

en Rijssen. 
Provincie (honingen. 

Nieuwe-Pekela en Omle-Pekela. 
Provincie Drenthe. 

Hoogeveen en Assen. 
Provincie Li,nbtwg. 

Venlo. 
2°. de schutterijen van Gorinchem, Hoogeveen 

en Venlo 7,ullen bestaan elke nit slecbts eene 
compagnie en 7,ijn sarnengesteld - behalve 
nit den commandant - nit: een l ste luitenant, 
twee 2de luitenants, een officier van ge7,oncl
heid 2de klasse, een sergeant-majoor, zes ser
geanten, een fourier, acht korporaals, twee 
tamboers of hoomblazers, en de tot bet actieve 
gedeelte of tot de reserve behoorende en de 
vrijwillig d ienende leden der sch utterij, voor 
zoover zij niet in bovengenoemd personeel 
zijn begrepen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staalsblad zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden ge7,0nden aan 
bet Departement van Oorlog. 

Het L oo, den 17den Augustus 1904. 
(get.) WILHEL )'[I "A. 

De Minister ~·an Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPBR. 

(Uitgeg. 7 Sept. 1904.) 
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1_7 .4-ugiisltis 1904. BBSLUIT, boudende ver
eenvoudiging en wijziging van de eiscben 
van practiscbe en tbeoretiscbe bekwaam
heid, genoemd onder D in het Koninklijk 
besluit van 9 .Januari 1902 (Staatsblad 
n•. 3). S. 214. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen l\Iinister van 
Staat , Minister van Oorlog, van 12 Augustus 
1904, Kabinet Litt. U ·, ' ; 

Gezien het Kouinklijk beslu it van 9 ,Januari 
1902 (Staatsblad n • . 3); 

Willende vereenvoudiging en W1Jz1gmg 
brengen in de eischen van practische en theo
reti sche bekwaamheid, genoemd onder D , van 
voormeld Koninklijk besluit ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepaleu, 
dat bet gestelde oncler D van bet eeuig artikel 
van boYengenoemd K oninklijk besluit zal 
worden gelezen als volgt: 

D. VO OR Di:N MILICrnN JUJ llET Rl'.GIMRNT 

GE NIETROEPEN . 

I. Algemeene eischen. 

a. 'l'heoretische keimis van betgeen den minder 
ontwikkelden milicien volgens den ,,Leidraacl 
bij het bonden van tbeorieen en bij het prac
tiscb _aanvullings-onderricbt voor den soldaat 
de r infanterie" , moet worden ouclerwezen , 
voor zooveel dat voor clen milicien bij de 
Genietroepen van belang moet worden geacbt 
e11 voorts met inacbtneming van de daarin 
overigens, in verbancl met den dienst bij het 
Regiment Genietroepen, nooclige wijzigingen 
en aanvullingen. 

b. Prnctische toepassing van alle onclerwerpen, 
die inge,7 0Jge dien, in voege als b iervoor be
do :ilcl gewij7-igden en aangevulclen, ,,Leidraad" 
door practische toepassing beoefend moeten 
worden. 

c. Belworlijke iiitvoering van alles wat volgens 
bet Reglement op de exercitien der Genie
troepen (Soldatenschool en Compagnieschool) 
aan ieder solclaat moet worden onclerwezen. 

ll. Bijzondere eischen. 

1. Bij de Compagniee·n va n h e t Ba
t a I j on Pion i e r s. 

a. Behoorlijke iiit voe1· i11g, onder leiding van 
kader, van de verricbtingen van den genie
soldaat , overeenkomstig cle daarvoor bij het 
regiment Genietroepen voor den pionierarbeid 
geldende voorscbriften, in het bijzonder die 
nopens het verwerken en gebruikeu van mate-

rialen en gereedschappen , ten behoeve van 
het slaan van bruggen, van het maken van 
eenvoudige schuilplaatsen, van bindernissen 
en van loopgrnven. 

Voorts eenige bekendheid met kampinrich
tingen en het gebruiken en ontsteken (niet 
electri sch) van springmiddelen. 

b. Eenige kennis 1>an sappeeren, de milicien 
moet zijn taak kunnen volbrengen bij de uit
voering van de ongedekt gezwinde sappe. 

c. E enige bekenclheid met den inh oud en het 
gebruik van de voertuigen der compagnie. 

d. Bed,·evenheid in het schieten, blijkende uit 
bet fe it, dat cle milicien weet , hoe bij in ver
scbillende omstancl igheclen zijn karabijn als 
schietwapen moet gebruiken en uit beclreven
beid in het scboolscbieten in die mate, dat 
hij minstens eenrnaal heeft deelgenomen aan 
de eerste zes oefen ingen van de 2de klasse, 
genoemd in bet voorschrift betreffende de 
wapenen en schietoefen ingen . in gebrnik bij 
h et Regiment Genietroepen. 

V oldoende gP.disciplineerd zijn in het vuur, 
blijkende bij gezamenlijk vuu r hetzij met losse, 
hetzij met scberpe patronen , uit het behoorlijk 
uitvoeren van al hetgeen te clien aanzien in 
de soldatenschool van bet biervoren onder I, 
c bedoelde Reglement is onclerwezen. 

2. 13 ij cl e T e c h n i s c h e c o m p a g n i e 
van de Spoorweg-Afd ee lin g. 

a. Behoo,·lijke iiilvoering, onder leiding van 
kader, van de verricbtingen van den genie
solclaat, overeenkomstig de bij bet Regiment 
Genietroepen voor pionier- en spoorwegarbeid 
geldende voorschriften , in het bijzonder die 
nopen s bet verwerken en gebrn iken van mate
rialen en ge, eedscbappen , ten behoeve van 
bet slaan van brnggen, ook voor zwaar ver
voer, en van het rnaken van loopgraven. 

V oorts eenige bekendbeid met kampinrich
tingen, 7,oomede bekendheid met het gebruiken 
en ontsteken (niet electriscb) van spring
middelen en het vernielen van spoorbanen . 

b. Eenige bekendheicl met clen inhoud en het 
gebruik der spoorweg-gereedscbapwagens. 

c. Als sub 1, cl. 

2. Bij cl e com p agm ee n v an de T e l e
g raaf-Afdeel in g. 

(Voor de mili cien-lijnwerkers.) 

a. B ed,·ernnheicl, voor zooveel zulks Yan den 
lijnwerker moet kunnen worden gevorderd, in 
bet leggen van de meest gebrnikelijke knoopen 
en steken en het maken van enkele eenvou
dige sjorringe11, bet grave11 van kookgaten en 
het maken van eenvoudige afdaken, het over-
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brengcn van teekens door middel van sein
yJaggen. 

b. 'l'heorefiRche kennis als voren ,·an de alge
meene inricht ing van geleidingen Y0or elec
trische gemeenschap, de algemeene eischen , 
waaraan cleze moeten voldoen en de meest 
eenvoucl ige miclclelen tot onderzoek en op
sporing Yan fouten. 

c. B ed,·evenheid als voren in hetmaken, onder
houden en herstellen n111 hangende- en van 
bovcngrohcls- liggende geleiclingen , alsmede in 
het maken Yan YP.rsch illende Yerbindingen, 
daarbij voorkomencle. 

d. Bedrevenheicl i" het schieten, blijkencle uit 
de fe iten, clat de milicien weet , hoe hij in 
verschillenclc omstanclighcclen zijn karabijn als 
sch ietwapen moet gebrniken en dat bij aan 
m instens 7.es schietoefeningen heeft cl eel
genon1en. 

(Voor de mili cien-telegrafisten.) 

a. 'f'heoretisclte kennis vnn het inscbakelen 
nm telegraaf- en telephoontoestellen en Yan 
de voornaamste ,·erkeersvoorscbriften, bij den 
militairen telegraafclienst in gebrnik. 

b. Pmctische toepassing Yan alles, ·wat vol
gens a beoefencl moet worden. 

c. Behoorlijke iiitvoe,,ring van den d ienst als 
tclegrafist op een militair telegraafkantoor. 

d. Beclrevenheid in het schieten, blijkende uit 
de feit~n, dat de milicien weet , hoe hij zijn 
t·evolver moet gebruiken, en clat hij aan min
tcns zes schietoefen ingen heeft deelgenomen. 

Onze Ministe r van Ool'log is belast met de · 
uitvoe1 ing van clit besluit , dat in hot Staats
blad zal worclen geplaatst. 

H et Loo, den 17clen Augustus 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De s1Iinisfe.,- van Staat, Minister van O<Yrlog, 
(get. ) ,T. W. B E ROANSIUS. 

(Uitge_q. 9 Sept. 11104.) 

17 Augusti.s 1904. BESLUIT, van den Minister 
van Staat, Minister van Oorlog, betreffencle 
regeling Yan dienstreizen van miliciens, 
die van g root verlof ondcr de wapenen 
worclen geroepen . 

De )[inister nrn Staut, )fini ster rnn Oorlog, 
Gezien de be ·chikking van den Minister 

Yan Staat, Minister van Oorlog, Yan 5 )foart 
1904, IIcle Afd., n°. 176; 

Heeft goedgevonden te bepalen, dat punt 
6°. Yan de .,Regeling n m de Dienstreizen", 
behoorendc bij genoemde beschikking zal 
worden geJe7,en als volgt: 

6°. Wanneer een milicien met groot Yerlof 
Yan woonplaats Yerandert en ,dch, ingevolge 

artikel 121 cler Militiewet 1901, aanmclclt bij 
den burgameester der gemeente, waar hij zich 
gaat Yes tigen, dan zal ½ijn zakboekje door de 
zorg van dien bu rgemeester worden opgezonclen 
naar den Prov inciale-Adjudant in bet gewest, 
onder opgaye c. q. van het onclercleel der gc
meente, alwaar de verlofganger zicb vestigt. 

Becloelcle Provinciale-Adjuclant zal claarop 
- behalve hetgeen h ij te verrichten heeft ten 
op,dchte van de ., lastgeving" voor opkomst 
oncler de wapenen met spoed - het Yoren
genoemde ,·en·oerbewijs lHoclel n°. 5, Y00r 
zooveel noodig met roocleu i11kt doen wijzigen 
en de7,e wijziging bekracbtigen . I s in het 
laatstbedoelcle vervoerbewijs - door herhaalc!P 
verwisseling van woonplaats - reeds zooveel 
veranderd, dat hernieuwcle wijzig ing de cluiclc
lijkheicl in gevaar zou brengen, dan wordt het 
door een nieu w verYoerbewijs , )Ioele! n°. 5 
vervangen, clat is ingevulcl oYereenkomstig 
het hiervoren bepaalde. 

I s in het zakboekje geen Yervoerbewijs, 
Model n°. 5 aan wezig, hetgeen in den regel 
het geval zal zijn , wanneer de Yorige woon
plaats van den verlofganger, tevens de plaats 
i , waur hij onder de wapenen moet komen, 
of wel, wanneer de afsta ncl tusschen be icle 
plaatsen, beneclen het minimum van afstand 
is, waarvoor vervoer per spoor- of tramwegen 
is toegestaan , dan wordt het voon-:ien Yan een, 
overeenkomstig bet hiervoren bepaalcle inge
vuld , Ye1·rnerbewijs Model n°. 5. 

De onclerteekening van de nieuwe vervoer
bewijzen, Model n°. 5 geschiedt door den Pro
vinciale-Adjuclant. 

Het zakboekje wordt door laatstgenoemde 
autoriteit zooveel mogelijk zonder rnrtraging 
aan den burgemeester teruggezonclen en door 
de zorg Yan dezen weder aan den Yerlofganger 
u i tgerei kt. 

(qet.) J. vV. BEROAJ\'SHJ~. 

17 Augustus 1904. BESLUI'.l' , bouclende vast
stelling der traktementen en schadeloo -
stelling voor R e erve-Officieren cler Land
macht. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Mini ter ,·an 
Rtaat, Minister van Oorlog, van 12 Augustus 
1904, IIIde Afcl. , n°. 221; 

Gezien het Koninklijk Besluit rnn 16 :lfaart 
1904, n°. 7 ; (1) 

(1) Dit besluit luidt : 

Wr.r WILHEL1llN A, ENZ. 
Overwegencle, clat het wenscbelijk is de be

stuancle regeling der traktementen rnn de 
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Hebben goeclgevonden en vorstaan te be
palen: 

1°. De offioieren· behoorende tot het re erve-

offi cieren van het leger te herzien en in ver
bancl daarmede, het noodig achtende, wijziging 
te brengen in eenigen tot dusver van luacht 
zijncle bepalingeu bet reffende de vaste toelagen, 
die door voornoemcle officieren kunnen worclen 
genoten ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe,· van 
Staat, Minister van Ooriog van 9 :',Iaart 1904, 
Ka bi net, L•. W • .-. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. in te trekken : 
de Koninklijke besluitei, van enz. 
II. met wijziging, voor zooveel nooclig, van 

<le Koninklijke besluiten van : 
8 April 1892, n°. 6, art. 13, 

23 Februari 1893, ,, 38, ,, 5, 
8 ,, 1895, ,, 14, bijlage A., 

. 31 Mei 1902, ,, 43, bijlage n°. 6, zooals 
d ie bijlage gewijzigcl is bij Koninklijk besluit 
van 23 Juni 1902, n°. 77, te bepalen : 

.A.rt. I . De jaarlijksche traktementen der 
offici eren van het leger worclen vastgestelcl tot 
de bedragen aangewezen in de bij d it besluit 
behoorencle tabellen L •. A en L•. B. 

Bij het berekenen van het aantal clienstjaren, 
als bedoelcl in die tabellen, wordt niet mecle
geteld de tijd, geclurende welken een officie1· 
op zijn vernoek op nonaetiviteit is geweest. 

2. De officieren van het leger, die gerech
tigd zijn tot het bouden van eeu of meer 
dienstpaarclen, met uitzondering van de luite
nant-generaals, de generaal -majoors en de ko
lonels , genieten cleswege eene toelage van 
f :ZOO.- ' · jaars voor elk dieustpaarcl. 

Deze toelage wordt uitbetaald op bet einde 
van elk kwartaal e.n wordt slechts clan genoten, 
incl ien de belanghebbencle overlegt eeno sehrif
telijke, door den korpscommandant of door 
de autoriteit, die als zoodanig te beschouwen 
is, medeonderteekencle verklaring, waaruit 
blijkt, dat hij in bedoeld kwartaal geclurnnde 
een of meer dagen werkelijk eigenaar van het 
(de) clienstpaard(en) is gewee t . 

3. De offieieren van de Lanclmacht, aan wie, 
ter zake van den dienst, Amsterda,n of Rot
/e,-cta,n als standplaats is aangewezen, genieten 
eene jaarlijksche toelage, tot een bedrag van: 

f 300, voor opper- en hoofclofficieren en van 
f 200, voor kapiteins en luitenants. 
Deze toelage wordt ook genoten door de 

officieren, die ter zake van den clienst t ijdelijk 
in een cler genoemde plaatsen moeten ver
b] ijven , over de clagen van h un verblijf alclaar, 
voor zoover zij niet in het genot zijn van de 
vergoeding voor verblijfkosten, overeenkomstig 
de bepalingen van het Koninklijk besluit van 
5 ,Jauuari 1884 (Staatsblad n°. 4), zooals clat 
is gewijzigd bij Koninklijk beslui t van 24 F e
brnari 1898 (Staatsulacl n°. 56). 

4 . De offieieren van de Lanclmacht, niet 
behoorencle tot het reserve-personeel, tot de 
militie of tot de landweer, cintvangen bij hunne 
nanstelling tot officier, nadat zij als zoodanig 
den eed (de belofte) bebben afgelegd, eene 
tc>gemoetkoming in de kosten v11n eerste aan
sebaffing van kleecling en nitrusting, ten be
cl rage vau / 200. 

personeel cler Lanclmacht, zullen gedurencle 
hun ve,·blijf onder de wapenen genieten het 
traktement, voor hunne ranggenooten van bet 

5 . Behalve de in de voorgaande urtikelen 
bedoelde toelagen en die , bedoelcl bij de Ko
ninklijke beslui ten van 

10 October 1891, n°. 28 
1 October 1892, ,, 41' 

29 April 1893, ,, 32: 
6 Mei 1895, ,, 41, 

14 November 1895, ,, 33. 
14 Februari 1898, ,, 29. 

genieten de officieren vau bet leger , be
hoorende tot of gedetacheercl , om daarbij 
dienst te doen, bij de korpsen, inrichtingen, 
enz. genoemd in kolom 1 van de bij dit 
besluit behoorende tabelle Litt. C, eene jaar
lijksehe toelage, als in die tabelle voor hunnen 
rang aangegeven. 

6 . Behouclens bet hiernu in art. 7 bepaalde 
zullen de officieren van bet leger, die bij het 
inwerkingtreden van dit besluit eene bezoldi
ging - traktement en vaste toelagen te 
zamen - genieten tot een minder beclrag 
clan clat van de bezolcliging , welke zij te 
voren haclden, eene schacleloosstelling ont• 
vangen, gelijk aan het verschil van beicle be
zoldigingen, en wel tot het tijclstip, waarop 
zij kraohtens de bepal ingen van clit besluit 
eene bezoldiging zullen ontvangen tot een 
gelijk of tot een booger bedrag clan de in
komsten door hen , kraehtens de nu ingetrokken 
bepalingcn genoten. 

Bij de berekening van clit verschil wordt de 
toelage, in artikel 2 becloelcl, ook indien deze, 
in verbancl met de laatste zinsnecle van dat 
artikel, niet worclt toegekencl, teecls in reke
niug gebracht, terwijl geene schadeloosstelling 
voor bet gemis van toelagen wordt verleend, 
.inclien de aanspraak claarop wegens verande
ring van stanclplaats of van clienstbetrnkking , 
is verloren. 

7. De opperofficieren, de hoofdofficieren, als
mecle de officieren van gezondheid en de mili
taire-apothekers, tot bet leger behoorencle, die 
bij het inwerkingtreden van clit besluit te 
's G,·avenhage in garnizoen zijn en als zooclanig 
in het geuot waren van de toolage wcgens ver
blijf in die plaats, zooals die toelage was ge
regeld bij de nu ingetrokken bepalingen, zullen 
voor het gemis van die toelage eene scbade
loosstelling genieten tot een gelijk beclrag, 
zoolang 7.ij krachtens bedoelcle bepalingen op 
die toelage aanspraak zouclen hebben gehad, 
echter uiterlijk tot hunne eventueele bevorcle
ring tot cleu naa thoogeren rang. 

8. Met afwijking in zoover van het bepaalcle 
bij de .A.rtt. 3 en 8 der Statuten van de W e
cluwen- en vVeezenkas voor de offieieren van 
de Lanclmacht, va tgestelcl b ij Koninklijk be
sluit yan 18 Mei 1889, n°. 21, zooals cleze bij 
ve rsehillende Koninklijke besluiten zijn gewij
zigcl, zullen de officieren, aan wie krachtens 
dit besluit een hooger traktement wo,·dt toege
kend dan 7.ij v66r het inwerkingtreden daarvan 
genoten, doch wier ~ezamenlijke inkom ten ten
gevolge van verm111clering of opheffing van 
vaste toelagen niet zijn ge tegen, zoolang zij 
in die omstandigheden verkeeren, de gewone 
en cloorloopencle contributie aan genoemcle kas 
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Wapens , staven, of dienstvakkcn. 
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LITT. A, 

Bijzondere bepalingcn . 

L. uitenan t-Generaal . f 6500 - I - - If 6500 f 6500 - f 65001 Koloncl , comm,mclant 
Generaal-Majoor . . ,, 5500 - -. f 5500 - ,, 5500 ,, 5500 - ,, 5500 der beredcn- of der ves-
Kolonel. . . . . ., , 4500 - /4000,, 4500 - ,, 4500,, 4500 ,, 5000 ting-artilleric/500meer. 
Luitenant-Kolonel ... . . . ,, 3600/3200,, 3200,, 3400/ 3400,, 3400,, 3400 ,, 3900 Lu itenant-Kolonel , com-
Majoor .......... ,, 3200., 2800',, 2800,, 3000

1 

.. 3000,, 3000,, 3000/2800,, 3500 mandant van een regi-
·= .. , bij aanstcll ing . . . . ,, 2300! - ,, 1800 ,, 2200,, 2000,, 2000 .. 2200 .. 2000,, 2500 ment f 500 meer. 
~;;'.:~ J na20jarondienstalsofll.c.,, 2500\ - ,, 2000,, 2400,, 22001,, 2200,, 2400,, 2200 ,, 2800 l(apitcin, commandant 
~~;:; I ,, 24 ,, ,, ,, ,, ,, 2700

1 
- ,. 2200,, 2600,, 2400 ,, 2400,, 2600,, 2400 ,, 3000 ecno1· divisie K oninklijko 

1~ " ,, 28 ,, ,, ,, ,, ,, 2900 - ,. 2400,, 2800,, 2600,, 2600,, 2800,, 2600,, 3200 marechaussee .(200 meer. ~J bij aanstelling . . . . . - - ,, 1200 - ,, 1200 ,, 1200,, 1300 ,. 1200., 1500 · N.B. Kwartiermees ters 
~ g na ~ jarcn dicnst als offic. - - ,. 1300 - ,. 1400 ,, 1~00,, 1500,, 1400,. ~800 ; ~ . ma~azijn!llecster~ der 
~ -~ \ ,. L - - ,, 1400 - ,, 1600 ,, 1600,, 1700 ,, 1600,. 2000 a~t1ll er1 e , d1~ . 30 Jaren 

1a9 " .. 16 - - ,. 1500 - ,, 1800,, 1800,, moo,, 1800,, 2200 d1enst als offic1er tell en, 
H ,, 20 ,, - - ,, 1600 - ,, 2000,, 2000 ,, 2100,. 2000 ,. 2400 kunnen tot Majoor be-

Tweede-Lu itenant - - ,, 1000 - ,. 1000 ,. 1000 .. 1100,, 1000,, 1200 noemcl worden, vonr zoo-
ver zij , in verband met 
de oi·gan isatie van bet 
dienstvak of den Staf van 
bet., wapon, waartoe zij 
bebooren , niot reeds wor
ucn bevoruercl. 

! 

M(j bekcnd, 

De J',fini.ster 'l'fln Stnat, M inister 1•an Oorlog, (get.) ,T. W. HF.ROAN8 TUS. 
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's Gravenhage in garnizoen zijnd korps of korpsgedeelte, die l'eeds bij hun ,·erblijf onder de 
wapenen hebben genoten de bij · opgemeld besluit , ervallen toelage voor rnrblijf in de resi-

Behoort bij het Koninklijk bisluit rnn 
16 Maart 1904, n°. 7. 

Betrekkingen . 

lnspecteur. . . . 
Diri~eerende- J der 1 • k\asse 
Offic1eren ".an) ,. 2• ., 
Gezondh e1d ., 3• ., 

Officieren ,an Gezondbeid j 
der 1° klasse. l 

Bedrag. 

. . . . . . 
Bij aanstelling . . 
Na 4 jaren dienst in die betrekking 

.. 8 

.. 12 .. .. .. .. 
Officieren van GezondheidJ Bij aanstelling . . . . 

der 2° klasse. I Na 4 jaren dienst . . . . 
Dirigeerende-Militaire- J Met den rang .an Lui_tenant-Kolonel 

Apotheker. ) ., .. .. ., }faJoor . . . . . 

I Bij aanstelling . . . . . . . . . 
}Iilitaire-Apothekers Na 5 jaren dienst in die betrckking 

der 1 • klasse. I .. 10 
.. 15 .• 

}[ilitaire-Apothekers { Bij aanstell ing . 
der 2• klasse. Na 5 jaren dienst . . . . 

Di i·igeernnde-Paardenarts. { Met den rang van Lui_tenant-Koloncl 
,, " ,, " J\1aJoor . . . . 

{ 

.Bij aanstelling . . . . . . . . 
Paardenarts dcr 1• klasse. Na ~g jaren dienst als paardenart . 

:: 24 .. .. 
Paardenarts der 2• klasse. { Bij aanstelling . . . . 

Na 5 jaren dienst als paardenarts . 

f 5500 
.. 5000 
.. 4000 
.. 3500 
., 2200 
.. 2400 
.. 2700 
.. 3000 
., 1600 
., 1800 
.. 3400 
., 3000 
.. 2000 

•)-)oo 

:: 2400 
.. 2700 
.. 1400 
.. 1600 
., 3400 
.. 3000 
.. 2000 

2·)00 
:: :2400 
.. 2600 
., 1400 
., .1600 

LITT. B. 

.Bijzondere 
bcpalingen. 

N.B l\Iilitaire 
apothekers en paar
denartsen, die 30 
jaren dienst als offi
cior tellen, kunnen 
tot Majoor worden 
benoemd , voor zoo
ver Ai n iet reeds, 
in verband met de 
organisatie van het 
personecl ,an den 

Geneesknndigen 
D ienst der Land
macbt, werden be
vorderd . 

l\Iij bckcnd , 
De Minister 'Vlln Staat, JJfiniste,· wrn Oorlog, (get. ) ,T. 1\T. H KlWA~Sit:~. 

Behoort bij het Kon inklijk besluit van 
16 Maart 1904, n°. 7. 

KORPSEN, 

INRICH'IINGEN. ENZ. 

LITT. 0. 

Bijzonde1·e bepalingen. 

Departement van Oorlog . . f 300 f 200 f 100 (1) Een gcneraal-majoor of ko-
Groote Staf (Adjudanten in ge- lone!, adjudant in gewonen dienst, 

wonen dienst) (1) . . . . 400 400 I geniet eveneens eene toelage van 
Normaal Schietschool . . . 100 .. 100 f 400. 
Commissie Yan Proefneming. 100 .. 100 I (2) Doze toelage wordt met 
Artillerie Schietschool . . . .. 600 .. 400 .. 300 · f 100 verminderd , indien de toe-
Artille1·ie-In richtingen (2). . 300 ., 200 !age voor verbl ijf te Amsterdam 
Rij- en H oefsmidscbool (3) . . . 200 

1
., 200 1 wordt genoten . · 

Remonte-Depot: / (3) Deze to'olage wordt ook ge-
Directeur (4) . . . . . . . / ., 1100 .. 1100 I -

1 

noten door den paardenarts bij 
Officier van Gezondheid en paar- , I de school dienstdoende. 

denarts . . . . . . . . . I 200 ., 200 (4) Van de toelage zijn f 500 
Algemeen Depot van D iscipline .' - I 400 1

1 
.. 150 (5) bestemd tot voorziening in de 

Instr:uct!e-Batalj?_n (6) . . . . . I ., _:00 " 150 ., 100 /1 kosten van het in orde houden 
Jnst1 uctie-Batter1J . . . . . . . 150 .. 100 der Jokalen, het "gereedmaken der 
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dentie , zullen, zoolang zij niet tot boogel'en rang zijo bevorderd, bij elk latel' verblijf onder de 
wapeneo te 's G?·avenhage eene sehadeloosstelling genieteo, bel'ckend naar reden van twee 
honderd gulden (f 200.-) pel' jaar ; 

3°. Het tegenwoot·dig beslnit wordt geacht in wel'king te zijn getl'eden op 1 April 1904. 
Onze Minister van Ool'log is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 

zaJ worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 
Het L oo, den 17 Augustus 1904. 

KOl{PSEN, 

IN KICH'l'INGY.N, ENZ. 

Instructie-Compagnie . . . . . 
Sc~ool_compagni e bij het Regiment 

Gemetroepen . . . . . 

<get.) WILHELMINA. 
De Mi nister van Staat, Minister van Oorlog , 

(get. ) .J. W . .BERGANSWS. 

/100 

,,, 160 ,, 100 
I ,, 160 ,, 100 

Bijzondere bepalingen. 

spijzen, em,., ten beboeve van de 
gezamenlijke bij het depot aan
wezige officieren. 

Korps Pantserfort-Artillerie (6). 
Korps Torpedisten (6) . 
Geneeskundige Di enst: 

200 ,, 160 (7) ,, 100 
(6) Deze toelage wol'dt ook ge

noten door den ofticier van ge
zondh eid bij het depot dienst
doende. Cursus te Utrecht . . . . . . 400 

:M:agazijn rnn geneesmiddelen . I :: 200 
Officier van Gezondh eid te Hem-

brug . . .. 
Centrale Magazijnen : 

Officieren, hoofd en leden der 
Kenrings-Uommi ssie . . .. I 

Assistent-:Magazijnmeesters 
Ofti cieren der Infanterie en der 

Vesting-Artillerie, _gedetacheerd 
bij het Regiment Genietl'Oepen, 
om daarbij dienst te doen . . · \ 

Officieren, gedetacheerd bij de 
Intendance. . . . . . . . . 

Officieren rnn een ,Vapen, die niet 
ge l'echtigd zijn tot bet houden I 
van een of meer dienstpaarden, 
gedetach eerd bij een bereden 
Wapen of bernden Korps (9) . . 

Officier, krachtens de tweede alinea 
van art. 24 de!' Hinderwet, belast 
met bet toezicht op bewaarplaat
sen van ontplofbare stoffen . . 

Officieren leeraren bij de Cursussen 
b ij het vVapen der Infanterie: 

die onderwijs geven in de wis
of in de letterkundige vakken. 

die onderricbt geeft in de exer
citie- en de dienstreglemen
ten (10) . 

1904, 

,, 400 
,, 200 

,, 150 

,, 200 

,, 100 

,, 100 

I 
,, 400 
,, 200 

,, 160 

(6) .. l et uitv.onderiug van den 
kwartiermees te l' en den officier 
van gezondheid. 

(7) Commandant van het korps 
zijnde, f 400. 

I» ~00 (8) Deze toe lage wordt met 
,, 200 .f 200 verminderd , indi en de toe-

I 200 

lage voor verblijf te Amsterdam 
word t genoten , en met f 100, 
inclien een zooclanig officier bij 
bet Departemeut van Oo rlog is 
gedetacheerd. 

,, 400 (8) (9) Deze officieren ontvaugeu 
van het korps, waarbij zij tijde
Jijk cl ienst doen, een rijkspaard 
en een officiersharnachement ten 

,, 100 

,, 100 

"200 

1 .. 100 

gebruike. 
(10) :Met dien Yerstande, dat , 

indien bedoeld onderricht aan 
een zelfdeu cursus aan rneer dan 
een ofticier is opgedragen, het 
genor,mde bedrag door deze offi
cieren gezamenlijk word t genoten, 
en we] door ieder hunner naar 
levenredigbeid van het aautal 
jlesuren per week, waal'mede hij I is be last. 

~lij bekend , 
De Minister van S taat, Minister van Oorlog , 

(get. ) J. W. B~; RGANSIUS. 
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19 Au_qustus 1904. MI~8IVB van den Minister 
van Staat, Mini ster van Oorlog, aan de 
Oommissarissen der K oningin in de pro
vinciiin, betreffende regeling van den 
Rijkspostduivendienst. 

Bij Koninklijk besluit van 26 November 
1903, n°. 38, is, bij wijze van proef, eene re
geling van den Rijkspostduivendienst vast
gesteld. Van dit Koninklijk besluit en van 
mijne daarop betrekking hebbende beschikking 
d.d. 9 D ecember 1903, Ude afdeeling, n°. 132, 
heb ik de eer U Hoogedelgestrenge hiernevens 
een overdruk te doen toekomen. 

Vermits het mij wenschelijk voorkomt, dat 
de verplicbtingen en recbten nn de in voor
meld Koninklijk besluit bedoelde milicien
verzorgers van den Rijkspostduivendienst 
zooveel mogelijk ter kennis van de daarbij 
belanghebbenden worden gebracht, neem ik 
de vrijbeid U Hoogedelgestrenge te verzoeken, 
de aandacht van de burgemeesters der ge. 
meenten in het gewest onder Uw bestuur te 
doen vestigen op de bepalingen van meer
genoemd Koninklijk besluit, opgenomen in 
het Model II vastgesteld bij bovengenoemde 
beschikking en zulks op de wijze, die U het 
meest cloeltreffend ,ml voorkomen. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
(get.) · ,J. W. BERGANSIUS. 

D e bedoelde beschikking luiclt: 

's Gravenhage, 9 December 1903. 

D e Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
Gezien bet Koninklijk besluit van 26 No

vember 1903, n°. 38, aldus luidende: 

WIJ WILHELMINA., l£NZ. 

Op de voordracht' van Onzen Minister van 
Staat, M inister van Oorlog van 21 November 
1903, L•. I•• Rabin et; 

Overwegende , dat bet wenschelijk is , bij 
wijze van proef, eene regaling van den Rijks
postduivendienst vast te stellen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
.Art. 1. In bet belang van de berichtover

brenging in tijd van oorlog, bestaat reeds in 
vredestijd een Rijkspostduivendienst. 

2. Ten behoeve van den dienst in bet vorige 
artikel bedoeld, zijn Rijkspostduivenstations 
gevestigd tot het aantal en op de plaatsen 
vast te stellen door Onzen Minister van Oorlog. 

3 . De Rijh postduivendienst staat rechtstreeks 
onder de bevelen vaJ1 den Chef van den Gene
ralen Staf. 

4. A.an het hoofd van den Rijkspostduiven
dienst staat een Di1-ectet,,,. van den Rijkspost
duivendienst , wiens standplaats is' s Gravenhage. 

Hij kan zijn een officier van een der korpsen 
van de landmacht, clan wel een gepensionneercl 
officier van de landmacht. 

5. De Directeur van den R ijkspostcluiven
dienst is belast met de opleiding Yan het per
soneel , werkzaam bij clien dienst, met de lei
ding van de oefeningen van de Rijkspost
duiven, met b et beheer en de administratie 
van de Rijkspostduivenstations , alsmede met 
hetgeen verder tot den dienst bij die stations 
beboort. 

6 . De Directeur van den Rijkspostduiven
dienst wordt in de uitoefening van zijn dienst 
bijgestaan door Roofdopzichters, OpzicMer.s , 
Oppassers en Verzorgers. 

7. De H oofdopzichters, Opzicbters en Op 
passers vormen met den Directeur het .,vaste 
personeel" van den Rijkspostduivendienst. 

Zij worden genomen nit bet personeel , dat 
eene gewone vrijwillige verbintenis heeft aan
gegaan bij een der korpsen van de limdmacht. 

D e Hoofdopzichters hebben den rang van 
.Adjudant-Onderofficier of van Sergeant-Majoor. 

De Opzicbters hebben den rang van Sergeant. 
De Oppassers zijn vrijwillig dienende sol

daten. 
8 . In afwacbting dat omtrent de samen

stelling van bet vaste personeel van den Rijks
postduivenclienst door Ons nadere bepalingen 
worden vastgesteld, neemt Onze Minister van 
Oorlog maatregelen tot voorziening in den 
dienst vun dit personeel, door respectievelijk 
een officier, onder-officie·ren en minderen, be
hoorende tot de korpsen van de landmacht, 
met' dien dienst te belasten. 

9 . D e Verzorgers, bedoeld in art. 6, worden 
genomen nit de ingelijfden bij de militie te 
land. 

10. Jaarlijks kan uit de ingelijfden bij de 
militie te land een door Onzen Minister ,an 
Oorlog te bepalen aantal worden aangesteld 
tot Verzorgei· biJ den Rijkspostduivendienst. 

11. Orn tot V erzorger bij den Rijkspost
duivendienst te worden aangesteld, moet de 
ingelijfde bij de militie te land: 

1°. blijken hebben gegeven van de noodige 
gescbiktheid voor den Rijkspostduivendienst; 

2°. krachtens het bepaalde bij artikel 9 van 
de Militiewet 1901 eene verbintenis hebben 
aangegaan als V erzorger bij den Rijkspost
duivendienst, op grond waarvan hij gehouden 
is tot nakoming van de verplichtingen, voor 
hem voortvloeiende uit de toepassing van het 
bepaalde bij dit besluit. 

12. De verbintenis , bedoeld onder 2°. van 
bet vorig artikel , geldt van bet tijdstip, waarop 
zij wordt gesloten , tot bet tijdstip, waarop uit 
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de Landweer wordt ontslagen de lichting van 
de militie, waartoe de ter zake betrokken in
gelijfde bij de militie, behoort, waartoe hij 
krachtens het derde lid van artikel 114 der 
Militiewet 1901 wordt geacht te behooren of 
waarmede hij, krachtens het tweede lid van 
artikel 99, i°- artikel 6 dier wet, wordt be
schouwd te zijn ingelijfd. 

13. Door Onzen Minister van Oorlog wor
den vastgesteld : 

1°. de wijze en het tijdstip, waarop moet 
zijn gcbleken van de geschikthe1d , bedoeld 
onder 1°. van artikel 11; 

2°. het fo rmulier voor de op te maken akte 
ter zake van de verbintenis, genoemd onder 
2°. van artikel 11 ; 

3°. het tijdstip, waarop de onder 2°. van 
artikel 11 genoemde verbintenis moet worden 
gesloten. 

14. De V erzorger bij den Rijkspostduiven
dienst is verpl icht: 

1°. onder de wapenen te blijven totdat een 
doorloopend tijdvak van twaalf en een halve 
maand, te rekenen van den dag, waarop zijn 
eerste oefening bij de m ili tie is aangevangen, 
verstreken zal zijn ; 

2". in zijn · verderen diensttijd onder de wa
penen te komen in het geheel voor twaalf 
weken, verdeeld over ten hoogste drie perioden, 
op zoodanige tijdstippen, als in het belang 
van den Rijkspostduivendienst za.J worden 
noodig geacht. 

15. Gedurende de jaren, waarin hij niet 
voor oefeningen, als in het vorig artikel be
doeld , onder de wapenen is geweest, is de 
V.:erzorger bij den Rijkspostduivendienst ge
bouden tot bet bijwonen van het onderzoek der 
militieplichtigen en landweerplichtigen van de 
lichting, waarvoor hij is ingel\jfd, of we! van 
de lichting, waartoe hij, krachtens het derde 
lid van artikel 114 der Militiewet 1901, wordt 
geacht te behooren , dan wel van de lichting, 
waarmede hij , krachtens het tweede lid van 
artikel 99, j0

• artikel 6 dier wet, wordt be
schouwd te zijn ingelijfd. 

16. D e Verzorger bij den Rijkspostduiven
dienst zal worden vrijgesteld : 

1 °. van de herhalingsoefeningen , voort
vloeiende uit de Militie- en de L andweerwet; 

2°. van de verplichting, om, ingevolge ar
tikel 110 der Militiewet 1901 tot handhaving 
of herstel van de open bare rust en orde onder 
de wapenen te moeten blijven of te moeten 
komen. 

17. De Verzorgers van den Rijkspostduiven
dienst, die blijken hebben gegeven van zeer 
veel ijver en toewijding en van bijzondere 

kennis ten opzichte van hunne venichtingen 
bij de uitoefening van dien dienst en die 
ook in andere opzichten daartoe in aanmerking 
komen, kunnen tot een getal van ten hoogste 
vier per jaar, worden aangP.steld tot korporaal 
bij den l{ijkspostduivendienst. 

18. D e V erzorger van den Rijkspostduiven
dienst kan als zoodanig, wegens gebrek aan 
ijver, wegens gebleken ongescbiktbeid voor den 
Rijkspostduivendienst of wegens gedragingen 
in of buiten dienst, door Onzen Minister van 
Oorlog worden ontslagen. 

De Verzorger bij i;len Rijkspostduivendienst 
wordt in h et geval, in de vorige zinsnede be
doeld, ontheven van de verbintenis, door hem 
aangegaan overeenkomstig het gestelde onder 
2°. van artikel 11, waarna op hem blijven 
rusten de verplichtingen , die uit de 3'[ilitie
en de Landweerwet voortvloeien. 

19. Door Onzen Minister van Oorlog wor
den maatregelen getroffen, opdat, bebalve bet 
in artikel 6 genoemd personeel, een voldoend 
aantal militairen bij het V E-ldleger met de 
behandeling van postduiven vertrouwd zijn. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de .A.lgemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 26sten November 1903. 
(get.) WILHELMIN .A.. 

De Minister van Staat, Ministe1· van Oo,-log , 
(ge t. ) J . W. B ERGANSIUS . 

Brengt voorschreven Konioklijk besluit , door 
deze , ter kennis van de landmacht; 

En heeft goedgevonden, tevens bij deze; 
Te bepalen: 

1°. In afwachting, dat omtrent de samen
stelling van het vaste personeel van den Rijks
postduivendienst nadere bepalingen zullen 
worden gegeven, worden bij dien dienst gede
tacheerd: 

een oflicier, 
ten hoogste 9 onderoflicieren, 
ten hoogste 11 soldaten (oppassers). 
De detacheering van dit personeel alsmede 

de eventueele terugplaatsing bij bet korps, 
waarvan het afkomstig is , geschieden in onder
ling overleg door den Chef van den Generalen 
Staf en de ter zake betrokken Inspecteurs . 

2°. H et aantal bij de militie te land inge
lijfden , die tot Verzorger bij den Rijkspost
duivendienst kunnen worden aangesteld, wordt 
voorloopig bepaald op 12 per jaar. 

In verband daarmede zullen jaarlijks ten 
hoogste 24 miliciens worden toegelaten tot de 
opleiding hierna onder 4°. bedoeld. 

23* 
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De V erzorgers ziju gekleed en genieteu soldij 
al de ingelijfden bij de militie van bet Wapen 
der lnfanterie van den zelfden rang al s zij. 

Zij worden alleen met de abel gewapend. 
3°. D oor den Chef van den Generalen taf 

worden tijdig - zoo mogelijk v66r den aan
vang van de hierna ondel' 4°. bedoelde op
leiding - de noodige inli chtingen ingewonnen 
betreffend e de kennis van postduiven en haL"e 
verzorging, en de intellectueele ontwikkeling 
van hen, die zich ,001· die opleiding hebben 
aangemeld. 

4°. De opleiding tot Verzorger bij den Rijks
postduivendienst geschiedt bij een of meer, 
daartoe door den Chef van den Generalen Staf 
aan te wijzen Rijkspostduivenstations, onde1· 
leiding van den Directeur van vooruoemden 
dienst . Gedurende die opleiding zullen in bet 
garnizoen (in elk der garnizoenen) waar zij 
wordt gegeven , cen of meer onderofficieren 
van het Wapen de1.· Infanterie ter bescbikking 
van den Directem van den Hijkspostduiven
dienst worden gesteld tot het geven van het 
noodige algemeen militair onderricht aan de 
ads pi rant-,·erzorgers. 

D e hiervorenbedoelde opleiding dient tevens 
ter beoordeeling van de geschiktbeid der ad· 
spiranten voor den Rijkspostduivendienst, 
waaromtrent , omstreeks 1 A.pril , door den 
DiL"ecteur van dezen dienst een rapport aan 
den Chef van den Generalen Staf word t in
gediend. 

5°. De aanstelling tot Verzorger bij den Rijks
postdniveodien st geschiedt door den Chef van 
den Generalen Staf. 

6° . .A.an de adspirant-verzorgers, die bi,i de 
onder 4°. be.doelde opleiding blijken van ge
scbikth eid voor den Rijkspostduivendienst 
hebben gegeven , doch niet voor eene aan
stelling tot Verzorger in aanmerkiog zijn 
kunnen worden gebracht, wordt, bij bet terug
zenden naar het korps, een getuigscb rift uit
gereikt. Bij latere vacature komen zij , bij 
doorloopend goed gedrag, in de eerste plaats 
voor eene aanstelling tot V erzorger in aan
merking. 

7°. Van de verbiotenis, bedoeld in artikel 11 , 

2°. , van vorengenoemd K oninklijk besluit 
wordt eene akte in tweeYoud opgemaakt vol
gens het hierbijgaand model I. Deze ver
bintenis moet worden aangegaan bij de aan
stelling tot V erzorger bij den Rijkspostduiven
dienst. 

De minder;ja1·ige moet, tot bet aaogaar, van 
deze verbintenis , een bewijs van toestemmiug 
van ouders of voogden overleggen, opgemaakt 
volgens bet bierbijgaand model II. Dit bewijs 
van toestemming moet door den ter zake be
trokken m ilicien aan den Directew- Yan den 
Rijkspostdu i vendienst worclen i ngeleverd, zoo
dra mogel\jk oa de aanwijzing tot deelneming 
aan de meerbedoelde opleiding. 

8°. Van de aanstelling tot V erzorger bij den 
Rijkspostduivendienst , van bet ontslag als zoo
danig, alsmede van bet uitreiken rnn bet ge
tuigscbrift , bedoeld onder 6°. wordt aantee
kening gehouden in bet zakboekje van den man. 

9°. D oor den Chef van den Generalen Staf 
worden, voo1· zooveel noodig in overleg met 
deter zake bctrokken Inspecteur ·, maatregelen 
getroffen , opdat de V erzorgers · de noodige 

' algemeene m ilitaire kenn is onderhouden . 
10°. De aanstelling van V erzorgers tot kor

poraal ingevolge art. 17 van voornoemd 
Konink:lijk besluit geschieclt door den Chef 
van den Generalen Staf. 

11°. Bebalve het personeel , dat tot Ver
zorger bij den Rijkspostduivendienst wordt 
opgeleid , zal van elk der Regimenten van de 
Infanterie - het Regiment Grenadiers en 
Jagers daaronder begrepen - en van de Caval
lerie, alsmede van bet eskadron Ordonnansen 
jaarlijks een nader vast te stellen aantal mili 
tairen bij de Rijkspostduiven tations kunnen 
worden gedetacbeerd, ten einde hen vertrouwd 
te maken met de verzorging en de behandeling 
der postduiven. 

12°. H et personeel van den lUjkspostduiven
dienst en de tijdelijk bij dien dienst gedeta
cbeerden worden voor zooveel noodig in onder
houd gesteld bij een der korpsen van de land
macbt, ter plaatse, waar dat personeel verblijf 
boudt of waar die detacheering gescbiedt. 

(get. ) J. W. B ERGANSIUS. 



19 AUGUSTUS 1904. 357 

Behoort bij Beschikking van den Minister 
van Staat , :Minister van Oorlog, van 9 De
cember 1903 , llde afd. , n•. 132. 

:M:od e l I. 

(1) Naam, voornamen en rang. 
(2) Naam en voornamen van 

den aangenomen ingelijfde bij de 
militie te land. 

(3) Dagteeken,ng dezer akte 
(in schrijfletters). 

(4) Datum en jaar (in schrijf
letters), waarop nit de Landweer 
wordt ontslagen de lichting van 
de militie, waartoe de aange
nomene behoort; waartoe bij 
kracbtens bet derde lid van ar
tikel 114 der Militiewet 1901 
wordt geacht te behooren of waar
mede hij krachtens de 2de zin
snede van artikel 99, j•. artikel 6 
dier wet wordt beschouwd te zijn 
ingelijfd. 

(5) Handteekeningen der con
tractanten . 

De ondergeteekende (1) . 
Directeur van den Rijkspostduivendienst ten aanzien van 
het onderwerp dezer akte het Rijk vertegenwoordigende , 
verklaart krachtens het bepaalde bij artikel 9 van de Mi
litiewet 1901 te hebben aangenomen als V erzorger bij den 
Rijkspostduivendienst ; 
(2) 

en de mede ondergeteekende : 
(2) 
verklaart zich door (1) . 
te hebben doen aannemen als Verzorger bij den Rijkspost
duivendienst, om, buiten genot van premie of handgeld 
hoe ook genaamd, het Koninkrijk der Nederlanden als 
mil itair bij de Landmacht te dienen van den (3) 

tot den (4) 
en zulks onder de bepalingen, de voorwaarden en de vet·
plichtingen , moids die bij het Koninklijk besluit van den 
26 November 1903, n•. 38, houdende regeling va.ii den Rijks
postduivendienst, zijn omschreven. 

Wijders verklaren de contractanten , dat deze verbintenis 
is aangegaan onder het voorbehoud, dat zij van RijkswegP. 
op elk tijdstip vernietigd kan worden, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 18 van het Koninklijk besluit van 
26 November 1903, n•. 38. 

En is hiervan te 
den (3) . 
opgemaakt deze akte in tweevoud, welke vervolgens door 
de contractanten is onderteekend, en waarvan door ieder 
der (ontractanten een exemplaar is behouden. 

(5) 

Behoort bij Beschikking van den Minister 
van Staat, Minister van Oorlog, van 9 De
cember 1903, llde afd. , n•. 132. 

Mod e l U. 

(Kan ongezegeld worden ingediend , ~och behoort te worden gelegaliseerd.) 

(1) Naam, voornamen, qualiteit 
en woonplaats van den vader , 
den voogd of de moeder-voogdes. 

(2) Vader, voogd, of moeder
voogdes. 

(3) N aam en voornamen van 
den minderjarige. 

(4) Handteekening van dengene 
(degene), die de toestemming 
verleent. 

De ondergeteekende (1) . 

verklaart bij deze in •
1
\lne hoedanigheid van (2) 
1are 

van den minderjarige (3) 
er in tee te stemmen, dat gemelde minderjarige zich , als 
Verzorger bij den Rijkspostduivendienst , verbindt en zulks 
onder al de voorwaarden en verplichtingen voor hem voort
v loeiende nit de toepassing van bet bepaalde in de aan 
ommezijde vermelde artikelen van bet Koninklijk beslu it 
van 26 November 1903 , n•. 38. *) 

Te . . , den 
(4) 

" ) Zie de artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, hiervoor afgedrukt. 
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22 Augustus 1904. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van de bij verschillende Konink
lijke besluiten vastgestelde reglementen 
omtrent het toekennen van pensioen en 
gagement aan de ofticieren en de militai
ren beneden dien rang van de landmacht 
in Oost- en West-Indie, voor zoover be
treft de berekening van den diensttijd. 
S. 215. 

WIJ WILHELMINA ' ENZ. 

Gezien artikel 13, 1°. , sub a van de P ensioen· 
wet voor de landmachi 1902 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 90) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 21 Juli 1904, Litt. 0, n°. 5; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 .Augustus 1904, n° . 50) ; 

Nog gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 19 Augustus 1904, 
Litt. 0, n°. 54; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met nadere wijziging in zoover van de bij 

verschillende Koninklijke besluiten vastge
stelde reglementen omtrent het toekennen van 
pensioen en gagement aan de ofticieren en de 
militairen beneden dien rang van de land
macht in Nederlandsch Oost- en W est-Indie, 
te bepalen, dat bij de regeling van de pen
sioenen en gagementen niet in rekening wordt 
gebracht de diensttijd, volbracht v66r hei 
intreden van het zeventiende levensjaar. 

Dit besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in Ne.clerland in werking op den tweeden 
dag na die plaatsing en in Nede-rlandsch-Indie', 
zoomede in de Nede-rlandsche West-Indische 
kolonii!n respectievelijk op den dag van af-
kondiging aldaar. , 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog, aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamei·. 

Het Loo, den 22sten Augustus 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonie"n , (get. ) IDENBUitG . 
(Uitgeg. 13 Sept. 1904.) 

23 Augustus 1904. BESLUIT, J10udende in
trekking der Keizerlijke Decreten van 
16 Jnni 1808, 3 Augustus 1808 en 28 Au
gustus 1808. S. 216. 

WrJ WILHELMJNA, ENZ. 
Op de Yoordracbt van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Oorlog, en van. Onzen 
Minister van Marine van 30 April 1904, 

Kabinet, Litt. Q•• en van 4 Mei 1904, Bureau 
S/B n°. l ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
14 Juni 1904, n°. 19); 

Gezien bet nader rapport van Onze ge
noemde Ministers van 26 Juli 1904, Kabinet 
L•. X' •, en van 18 Augustus 1904, Bureau SjB 
n°. 723 Gebeim ; 

Overwegende, dat de bepalingen van bet 
Keizerlijk D ecreet van 16 Juni 1808 (Bu lletin 
des Lois 11°. 195), betreffende de huwelijken 
van ofticieren en militairen beneden di en rang 
bij de Landmacht, welke bepalingen, bij de 
Keizerlijke Decreten van 3 en 28 Augustus 
1808 (Bulletin des Lois n°. 199 en 201) toe
passelijk zijn verklaard op bet personeel van 
de Zeemacbt, de Militaire Administratie en 
den Geneeskundigen Dienst, deels zijn afge
scbaft en deels niet meer toepasselijk zijn , 
terwijl overigens de daarin bedoelde aange
legenheid elders door Ons is of zal worden 
geregeld; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de Keizerlijke D ecreten van 16 J uni 1808 

(Bulletin des L ois n°. 195), 3 Augustus 1808 
(Bulletin des Lois n°. 199), en 28 Augustus 1808 
(Bi<lletin des Lois 11°. 201), in te trekken. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, hetwelk 
in bet Staatsblad zal worden geplaatst, en 
waarvan afscbrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. . 

H et Loo, den 23sten Augustus 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
(get. ) J. W . BERG.A.NSIUS. 

De lviinisfe,· van Marine, (get. ) ELLIS. 
(Uitgeg. 16 Sept. 1904.) 

24 Augustus 1904. BESLUIT van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverbeid , 
houdende nadere wijziging van art. 1 der 
instructie voor de ijkers en adjunct-ijkers 
der maten en gewichten enz. 

De Minister van Waterstaat. Handel en 
N ijverheid ; 

· H eeft goedgevonden te bepalen : 
Artikel 1 van de lnstructie voor de ijkers 

en adjunct-ijkers der maten en gewicbten enz., 
vastgesteld bij bescbikking van den Ministe,· 
van Binnenlandsche Zaken , va.n 25 ,Tanuari 
1873, n°. 174 (12de afdeeling), laatstelijk gewij
zigd bij beschikking van 12 Maart 1898, lit. I , 
afdeeling Handel en Nijverheid, l ste onderaf
deeling, wordt met ingang van 1 Jannari 1905 
gewijzigd en gelezen als volgt: 
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A r t. 1. De standp!aatsen der ijkkantoren, de 
gerneenten behoorende tot den kring van elk 
ijkkantoor en het rnerk dat aan elk kantoor 
b ij ee rste sternpeling gebezigd wordt , zijn in 
het volgende overzicht aangewezen. 

Standplaats 's R ERTO GJ£NBO~CH. Merk 1. 

Al de gemeenten der provincie N oordbra
bant , met uitzondering van : 

Beers, "\Ifill en St . Hnbert, Linden, V eghel, 
Boeke!, Erp , Boxmeer, Maashees en Overloon , 
Oploo, St. Antonis en L edeacker , Vierlings
beek, Sarnbeek , W anroy, Beugen en Rijkevoort, 
H aps, Oeffelt, Cuyk en St . Agatha, Eindhoven , 
Gestel e11 Blaarthem , Aalst , Stratum, Strijp, 
W oensel , A sten , Budel , Soerendonk, Sterksel 
en Gassel, Maarheeze, L eende, H eeze, Sorneren, 
Lierop , Ylierden, D eurne en Liesel, Bake! en 
Milheeze, H elrnond, Zesgehuchten, Ge!drop, 
Mierlo , Tongelre, Stiphout, Lieshout , Aarle
Rixtel, Beek en Donk, Gernert, Hilvarenbeek, 
Diessen, Oirsch ot , Oost-, W est-en Middelbeers, 
Best , Y eldhoven en Mereveldhoven , I erle, 
Zeelst, H oogeloon, H a pert en Casteren , Yessern , 
Wintelre en Knegsel , Eersel, Duizel en Steen
sel, Blade! en N etersel , H ooge en L age Mierde, 
Reuse!, Bergeyk , W esterhoven , Riethoven , 
Luyksgestel , Yalkenswaard , Dommelen, Waal
re, Borke] en Schaf t , N unen , Gerwen en N eder
wetten, Son en Breugel. 

Standplaats ARKHEM. Merk 3. 

A l de gerneenten der provincie Gelderland, 
met uitzondering van: 

V arik, Ophernert , W adenoijen , Zoelen, Bu
ren , Beusichem , Culenborg , Gelderrnalsen , 
Buurmalsen, Beesd, Deil , Zuilichern , N eder
hernert, P oederoijen, Brake!, Vuren, H erwijnen, 
H aaften, K erkwijk, W aardenburg, Est en Opij
nen, Gameren, Rossum, Hunvenen , Driel , R e
del , Arnrnerzoden, Zalt-Bommel , H arde rwijk, 
E rmelo, Elburg, Doornspijk , Oldebroek, Hat
tem, H eerde, Epe, N ijmegen, Beuniugen , Berg
haren, Batenburg, Wijchen, Balgoy, H eumen, 
Overasselt , Groesbeek, Ubbergen, Millingen. 

Standplaats 's GRAVENHAGJ.; . Merk 5. 

's Gravenhage, vVassenaar, Delft, Vrijenban, 
P ijnacker , Schipluiden, H of van D elft, V oor
burg, Rijswijk, V em·, Stompwijk, Zegwaard , 
Zoetermeer, N ootdorp, N aa Id wijk, Loos cl uinen , 
Monster, de Lier , 's Gravenzande, W atel"ingen, 
K ethel , V laardingen , Vlaardingerarnbacht , 
Maasland, Maassluis, Rozenburg, Bergschen
h oek , Bleiswijk, l\foerkapell e, Berke!, Schie
broek. 

Standplaats RoTn}RDAM. Merk 6. 

Rotterdam, Hillige rsberg, Schiedam, 0Yer
schie, Nieuwerkerk aan den IJssel , Capelle 
aan den IJssel, Zevenhuizen. Gouda, vVad
dinxveen, Moordrecht, Reeuwijk, Gouderak, 
Amrnerstol, Bergarnbacht, L ekkerkerk , Krim
pen aan de L ek, Krirnpen aan den IJssel , 
Berkenwoude, Stolwijk, H aastrecht, Oudewater , 
Vlist , Ouderkerk aan den IJssel , Brielle, Oost
voorne, H ellevoetslu1s, Nieuw-Helvoet , Nieu
wenhoorn, Oudenhoorn , Zuidland,Abbenbroek, 
Zwartewaal , Vierpolders, Rockanje, H eenvliet , 
Geervliet , Spijkenisse, H ekelingen. 

Standplaats L 1sIDEN. Merk 7. 

Leiden, L eiderdorp , Zoeterwoude, Yoorscho
ten, N oordwijk, Lisse, Hillegom, Noordwijker
h out , Oegstgeest, Sassenheim , V oorhout , 
Warmond, K atwijk, Valkenburg, Rijnsburg, 
W oubrngge, K oudekerke, Alkernade, Rijn
saterswoude, Ter Aar, Nienwveen, Zevenhoven, 
L eimuiden, .Alphen, Oudshoorn, A arlander
veen, Zwarnmerdarn, Boskoop, Beuthuizen, 
Hazerswoude, W oerden , Nieuwkoop, Waarder, 
Rietveld, Barwoutswaarder, Bodegraven, H e
kendorp, P apekop, L ange Ruige W eide, Haar
lem , H aarlemmermeer, H aa rlemmerliede en 
Spaarnwoude,- Spaarndam , Schoten, Bloernen 
daal , Zandvoort, Bennebroek , H eemstede , 
V elsen. 

Standplaats DoRDRECHT. Merk 8. 

Dordrecht, Dubbeldam , H eerjansdam , H en 
drik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Strijen, Put
tershoek, W estmaas, Mijnshee renland, 's Gra
vendeel , Maasdarn , Oud-Beijerland, Zuid-Beijer
land , Nieuw-Beijerland, H einenoord ,Klaaswaal, 
Nurnansdorp, Goudswaard , Piershil , Ridder
kerk , IJsselmonde, Barendrecht,P erni s, Poortu
gaal, H oogvliet , Rhoon,Stellendam , Gorinchem, 
A.rkel, K edichem, H oogblokland, Nieuwland , 
Meerkerk, L eerbroek, Ameide, Tienhoven , 
H oornaa r , Schelluinen , Giessen-Nieuwkerk , 
Hardinxveld , S!iedrecht, Papendrech t, Alblas
serclam, Oud-.Alblas, Nieuw-Lekkerland, Bles
kensg raaf, Streefkerk , Brandwijk, Molenaars
g raaf, Wijngaarden, Giessendarn , P eursum, 
Goudriaan, Noordeloos, Ottoland, Groot-Am
mers, Schoonhoven , Ni euwpoort, Langerak, 
Yianen, H agestein , L exmond, Everdingen , Bei
en Boeikop, L eerdam , Schoonrewoerd, A speren , 
H eukelum, Sommelsdijk , Middelharnis, Staci 
aan ' t Haringvliet , den Bornmel , Ooltgensplaat , 
Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, Herkingen , Dirks
land, )[elissant, Goedereede, Ouddorp. 
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Staadplaats AM,;n;nn,nr. Merk 9. 

Amsterdam, alsmede de baurtscbap de Over
toom en het dorp Sloterdijk (voor zoover deze 
buurtscbap en dit dorp tot de gemeeate Sloten 
behooren). 

Standplaats ALKM.A..A.R. Merk 10. 

Al de gemeenten der provincie Noordholland , 
benoorden het Noordzeekanaal. 

Standplaats ::\~IDDELJ3URO. Merk l2. 

Al de gemeenten der proviacie Zeeland. 

Standplaats UTRECHT. Merk 14. 

Al de gemeenten der provincie Utrecht, als
mede de gemeenten derprovincieNoordholland: 

Sloten (met uitzondering van het dorp Slo
terdijk in de buurtscbap de Overtoom), Nieu
wer-Amstel , Ouder-.A.mstel, Aalsmeer, Uit
hoorn, Weesp , Weesperkarspel , Ankeveen, 
Nederhorst den Berg, Muiden, Diemen, Hil
versum, Naarden , Bussum, Huizen, l3laricum, 
Laren, 's Graveland, Kortenhoef, Watergraafs
meer. 

Standplaats LK1,:uw .A.RD}:N. Merk 15. 

Al de gemeenten der provincie Friesland . 

Standplaats ZwoLLE. Merk 16. 

Al de gemeenten der provincie Overijssel , 
alsmede de gemeenten der provincie Gelder
land: Harderwijk, Ermelo, Elburg, Doornspijk, 
Oldebroek, Hattem, Heerde, Epe. 

Standplaats GRONINGEN. Merk 17. 

Al de gemeenten der provincie Groningen. 

Standplaats ASSEN. Merk 18. 
A l de gemeenten der provincie Drenthe. 

Standplaats MA.A.STRICJIT. Merk. 19. 
Al de gemeenten der provincie Limburg, 

alsmede de gemeenten der provincie Noord
brabant: Beers, Mill en St. Hubert, Linden, 
Veghel, Boeke!, Erp , Boxmeer, .l\faashees en 
Overloon, Oploo, St. Antonis en Ledeacker, 
Vierlingsbeek, Sambeek, Wanroy, Beugen en 
Rijkevoort, Haps, Oeffelt, Ouyk en St. Agatha, 
Eindhoven, ~stel en Blaarthem, Aalst, Stra
tum, Strijp, Woensel, Asten, Budel , Soeren
donk, Sterksel en Gassel, Maarheeze, L eende
Heeze, Someren, Lierop, Vlierden , Deurne en 
Liesel, Bake! en Milheeze, Helmond, Zesge
hucbten, ~!drop, Mierlo, Tongelre, Stiphont, 
Lieshout, Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Gernert, 
Hilvarenbeek, Diessen, Oirscbot, Oost-, West, 
en Middelbeers, Best, Veldboven en Mereveld-

hoven, Oerle, Zeelst, Hoogeloon. Hapert en 
Oasteren, Vessem, Wintelre en Knegsel , Eer
sel, Duizel en Steensel, Blade] en Netersel, 
Hooge- en Lage-Mierde, Reuse!, Bergeyk , 
Westerhoven, Riethoven, Luyksgestel, Val
kenswaard, Dommelen, Waalre, Borke! en 
Schaft, Nunen, Gerwen en Nederwetten, on 
en Breugel, en de gemeenten de,· provincie 
Gelderland: Nijmegen, Beun ingen, Bergbaren , 
Batenbrug, Wijchen, Balgoy, Heumen, Ornr
asselt, Groesbeek, Ubbergen, Millingen. 

's Gravenhage, den 24sten Augustus 1904. 
D e Min-isier voornoe,nd, 

(get.) DE M.aREZ On:Ns. 

:26 Au_qustus 1904. BESLUIT, waarbij aan het 
bestuur der provincie Noordho/lancl ver
gunning wordt verleend het vroegere 
jongensweeshui van de Diaconie der 
'ederduitscbe Hervormde Gemeente aan 

den Zwanenburgerwal te A1nsfercla1n, tijde
Jijk tot krankzinnigengesticht in te richteu. 
S. 217. 

WIJ WILHELMINA, }:NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vau 
Binnenlandsche Zaken van 23 Augustus 1904, 
n•. 6994, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

~let op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blacl n•. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (Staatsblad 11°. 15 7) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan, 
te bepalen: 
Art. 1. Aan het bestuur der provincie 

Noorclholla11d wordt vergunning verleend het 
vroegere jongensweeshuis van de Diaconie 
der Nederduitsche Hen,ormde gemcente aan 
den Zwanenburgerwal te A,nsterdmn, gedurende 
het tijdvak, eindigende 31 December 1908, tot 
een krankzinnigengesticht in te richten , over
eenkomstig de door dat bestuur 0Ye1·gelegde 
teekeningen. 

2. In bet gesticbt mogen slechts vrouwelijke 
krankzinnigen worden verpleegd, ten getalc 
van niet meer dan 129. 

Ooze Minister van Binnenland cbe Zaken 
bepaalt het maximum van het aantal ver
pleegden, dat in elk vertrek mag worden 
opgenomen . 

3. In elk .voor meer clan eene rnrpleegde 
bestemcl slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats bet aantal personen aange
geven, waarvoor bet bestemd is . 

4 . Zonder goedkeuring van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag noch in de 
lokalen , noch in hururn bestemming eene ver
andering gcmaakt worden , di e invloed heeft 
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op de plaatsruimte of den aanvoer van versche 
lucht in de voor de verpleegden best!'mde 
dag- en nachtverblijYen. 

5. De geneeskundige behandeling der ver
plcegden wordt opgedragen aan ten minste 
een geneeskundige. 

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

Het Loo, den 26sten Augustus 1904. 

(qet.) WILHJ~LMIN .A.. 

De Min;ster van Biniu nlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 13 Sept. 1904.) 

29 A.ugusti,s 1904. BESLUI'l', houdende bepa
lingen omtrent nijdorn en teruggaaf van 
accijns op gedistilleerd. S. 218. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 4 Augustus 1904, n°. 118, In
voerrechten en Accijnzen. 

Gezien art. 1 der wet van 18 Juli 1904 
(Staatsblad n°. 190) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Augustus 1904, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van voornoem
den Minister van 26 Augustus 1904, n°. 31 , 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. In afwachting van nadere rege-

1 ing wordt: 
a. vrijdom van accijns op het benoodigde 

gedistilleerd toegekend, ten behoeve van azijn
makerijen en van openbare l'ijks-, provinciale
of gemeentelijke instellingen van onderwijs in 
de natuurkundige wetenschappen; 

b. den distiliateur , die eene distilleerderij 
der tweede klasse drijft, alsmede den grossier, 
bij den uitvoer naar buitenslands van zoete 
likeuren, bitters of andere dergelijke geestrijke 
dranken die zij vervaardigen met gedistilleerd 
waarvan de accijns reeds is betaald, eene 
tegemoetkoming verleend ter vergoeding van 
den accijns op het gedistilleerd tot de ver
vaardiging der uitgevoerde dranken gebezigd; 

c. den fabrikant van reukwaters teruggaaf 
verleend van den accijns op het gedistilleerd, 
tot de vervaardiging van uitgevoerde reuk
waters gebezigd; 

d. vrijdom verleend van den accijns op ge
distilleerd ter sterkte van minstens vijf en 
tachtig percent, door vermenging met houtgeest 
ongeschikt gemaakt om dranken er nit te 
vervaardigen; 

een en antler op den voet der desbetreffende 
bepalingen, vervat: 

wat betreft a, in het Koninklijk besluit van 
:20 April 1863 (Staatsblad n°. 21); 

wat betreft b en c, in het Koninklijk besluit 
van 20 April 1863 (Staatsblad n°. :l2), zooals 
dit is gewijzigd en aangevuld bij de artikelen 
22 en 24 van het Koninklijk besluit van 
14 September 1872 (Staatsblad n°. 89) en Ons 
besluit Yan 9 November moo (Staatsblad 
n°. 176) ; 

Wat betreft d, in het Koninklijk besluit 
van 14 September 1872 (Staatsblad n°. 89), 
zooals dit is gewijzigd en aangevuld bij de 
Koninklijke besluiten van l November 1886 
(Staatsbla.d n°. 178), 3 November 18~6 (Staats
blad n°. 161) en 9 November 1900 (Staatsblad 
n°. 176) en bij Ons besluit van 31 :Mei 1904 
(Staatsblacl n°. 114). 

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

Onze Minister van Financien is belast ·met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscoura.nt 
zal worden geplaatst en waarvan afsch rift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten Augustus 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Mi11iste,· van Financien, 
(get. ) HAR'l'E VA.'S T ECKLENBURG. 

(Uitgeg . 13 Sept. 1904.) 

30 A.ugustits 1904. BESLUIT van den Ministe1· 
van Staat, Minister.van Oorlog, hondende 
aanvulling van punt 13°. van de regeling 
van dienstreizen van 1niliciens, die van 
groot verlof onder de wapenen worclen 
geroepen. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
Gezien de beschikking van den Minister ,an 

Staat, Minister van Oorlog, van 6 Maart 1904, 
Ilde Afd., 11°. 176: 

Heeft goedgevonden te bepalen, dat aan 
punt 13°. van de ,,Regeling van Dienstreizen", 
behoorende bij genoemde beschikking, eenc 
~insnede wordt toegevoegd, luidende als volgt : 

Deze beschikking met de daarbij behoorende 
,,Regeling van Dienstreizen" is niet van toe
passing op miliciens, die met groot-verlof 
vertrekken en daarna niet meer krachtens 
art. 111 der Militiewet 1901 onder de wapenen 
zullen worden geroepen. Wordt zulk een 
milicien onder de wapenen geroepen krachtens 
art. 124 of kracbtens art. 131 dier wet, dan 
wendt hij zich tot den bmgemeester van de 
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gemeente waar bij zich bevindt. Deze burge
meester zal dien m ilicien voorzien van een 
vervoerbewijs, Model n•. 6 van de regeling 
van bet vervoer over de spoorwegen en over 
de tramwegen (Model n•. 3 van het ,.Voor
scbrift", genoemd in den aanhef van deze 
,,R egeling van Dienstreizen"). 

(get.) J. W. B ERGANSIUS. 

2 September 1904. .8ESLUIT, boudende bepa
lingen ter bevordering van de bestrijding 
van de tuberculose onder het rundvee. 
S. 219. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 12 Juli 
1904, n•. 5894, afdeeling Landbouw ; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is bepa
lingen vast te stellen ter bevordering van de 
bestrijding van de tuberculose onder bet 
rundvee; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 .Augustus 1904, n• . 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noerr,den Minister van 29 .Augustus 1904, 
n•. 6699, afdeeling Landbouw; 

H ebben goedgevonden en verstaan :. 
te bepalen: 
Art. 1. Runderen, welke op tuberculose 

duiclende verscbijnselen vertoonen, worden 
tegen scbadeloosstelling door bet Rijk ter 
slacbting overgenomen, wanneer de eigenaar, 
mits geen opkooper zijnde, bet verlangt en 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
~ijverheid daartoe termen vindt. 

2. 1. D e eigenaren,' die van de in artikel 1 
genoemde gelegenbeid wenscben gebruik te 
maken, richten daartoe eene aanvrage, bij 
voorkeur door tusschenkomst van het boofd
of afdeelingsbestuur eener in bunne provincie 
op b et gebied van den landbouw werkzame 
vereeniging, tot Onzen Minister van Water
s taat, Handel en N ijverbeid met verstrekking 
van gegevens door invulling van een door 
dien Minister vastgesteld fo1·mulier, waarvan 
exemplaren kosteloos op alle gemeentesecre
tarieen en bij voornoemde besturen verkrijg-
baar zijn. (1) · 

2. Op deze aanvrage wordt b innen veertien 
dagen na ontvangst door Onzen Minister van 
,.Yaterstaat, Handel en Nijverbeid bescbikt, 
den districtsveearts geboord. 

3. D e scbadeloosstelling bedraagt de waarde, 
die bet dier in den staat , waarin bet zich op 

(1) H et fo rmulier is vastgesteld bij Ministe• 
rieel besluit rnn 13 December 1904. 

bet oogenblik van de scbatting bevindt, nog 
voor bet bedrijf van den eigenaar vertegen
woordigt. 

4 . 1. De scbatting gescbiedt door een des
kundige, benoemd door den burgemeester der 
gemeente, waar b et dier zicb bevindt. 

2. Wanneer de bnrgemeester, den districts
veearts gehoord , of de eigenaar of beiden geen 
genoegen nemen met de schatting, benoemt 
Onze Minister van W aterstaat, Randel en 
Nijverheid twee deskundigen, die met den 
eersten deskundige beslissen bij meerderbeid. 
I s geene meerderheid te verkrijgen, dat geldt 
voor de waarde de belft van bet gezamenlijk 
bedrag van de boogste en de laagste schatting. 

3. D e in bet eerste en tweede lid bedoelde 
deskundigen zijn te benoemen uit de voor de 
betrokken provincie door Ons aangewezen 
personen. De aangewezenen leggen in handen 
van den burgemeester bunner woonplaats den 
eed of de belofte af van zicb naar hun beste 
weten van hunne taak te zullen kwijten ; deze 
eed of belofte wordt geacbt te zijn afgelegcl 
voor den geheelen duur der aanwijzing. 

5 . D e eigenaar, d ie eene aanvrage, als in 
artikel 2 bedoeld, beeft ingezonden , verplicbt 
zicb daarmede ; 

1 °. te gedoogen, dat betzij door den districts
veearts of d iens plaatsvervanger hetzij door 
een geexamineerden veearts onderzocbt wordt , 
of zicb onder zijn rundveekoppel nog andere 
dan de ter slacbting aangeboden runderen 
bevinden, welke op tuberculose duidende ver
schijnselen vertoonen ; 

2°. alle runderen, welke bij bet sub 1°. be
doelde onderzoek bevonden worden op tuber
culose d uidende verscbijnselen te vertoonen; 
wanneer Onze Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverbeid daartoe termen vindt, aan b et 
Rijk ter slachting af te staan· tegen betaling 
van eene scbadeloosstelling, waarvan het be
drag zal worden bepaald op de in de artike
len 3 en 4 aangegeven wijze; 

3°. de ter slacbting aangeboden runderen 
alsmede die, welke bij het sub 1°. bedoelde 
onderzoek bevonden worden op tuberculose 
duidende verschijnselen te vertoonen, hangende 
de besliss ing van Onzen Minister van Water
staat, Handel en ijverbeid , nocb te vervoeren 
nocb te vervreemden en zooveel mogelijk af
gezonclerd te bouden van antle r vee; 

4°. behoudens bet bepaalde in artikel 6, op 
eigen kosten, zoodra mogelijk altbans binnen 
drie dagen na de verwijdering van de door bet 
Rijk ter slachting overgenomen runderen, 
overeenkomstig aanwijzing van den districts
veearts of diens plaatsve rvanger, te laten 



2-5 S }; P 'l' ~:MB F. lt 19 0 ,t, . 363 

reinigen de plaatsen in de stallen, waar ge
noemde dieren gestaan bebben, en bedoelde 
standplaatsen , in afwachting van die reiniging, 
niet door ander vee te doen innemen. 

6 . Wanneer naar bet oordeel van den dis
trictsveearts of diens plaatsvervanger geen 
voldoend nnt is te verwacbten van de in arti
kel 5, sub 4°., bedoelde reiniging, beeft, voor 
zooveel zulks door genoemden ambtenaar 
noodig wordt geacbt, ontsmetting plaats; deze 
ontsmetting gescbiedt op kosten van bet Rijk 
en op aanwijzing en onder oppertoezicbt van 
den districtsveearts of diens plaatsvervanger. 

7. De overneming ter slacbting neemt een 
aanvang op een nader door Ons te bepalen 
tijdstip. (1) 

O1rne ?!Iinister van Waterstaat, Handel en 
.i: ijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, betwelk in bet Staal blad zal 
worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad nm State. 

Het Loo, den 2den September 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De ;}fin. van lYciterstaat, Handel en Nijverheict, 
(_qet. ) DE MAREZ OYENS. 

(Uit_qe_q . 13 Sept. 1904.) 

2 September 1904. MISSIVE van den :Minister 
Yan Binnenlandscbe Zaken, aan de Com• 
missarissen der Koningin in de provineien, 
betreffende bet jaarlijksch onderzoek van 
verlofgangers der Landweer. 

In twee gemeenten zijn bezwaren gerezen 
ten aanzien van bet van gemeentewege be
scbikbaar stellen van een lokaal voor bet · 
onderzoek van de verlofgangers der landweer. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
scbrijft mij naar aanleiding daarvan onder 
dagteekening van 2:.l Augustus j.l. , VII• af
deeling 11°. 264, bet volgende: 

.,Vermits de mogelijkbeid niet is uitgesloten, · 
.,dat ook in andere gemeenten, nu of later, 
.,bezwaar zou worden gemaakLtegen bet be
.,scbikbaar stellen van een lokaal voor bet 
.,over de verlofgangers der land weer te houden 
.,ondenwek of wordt geweigerd in ontvangst 
.,te nemen en voor enkele dagen op te bergen 
.,de goederen, cl ie bij dut onderzoek aan de 
.,verlofgangers behooren te worden uitgereikt, 
.,komt het mij doelmatig voor, bet zoo moge
.,lijk van den aanvang af daarbeen te leiden, 
.,dat op de plaatsen, in bet eerste lid van 
.,art. 30 der Landweerwet bedoeld, op den 
,,voet als zulks ten aanzien van bet onderzoek 
.,over de verlofgangers der militie te land 

(1) Bij besluit van 8 December 1904, s·. 251, 
bepaald op 1 Januari 1905. 

.,geschiedt, van gemeentewege ten beboeve 

.,van bet onderzoek over de verlofgangers 

.,van de landweer , de noodige localiteit voor 

.,vorenomscbreven doeleinden bescbikbaar 
worde gesteld. 

.,Zoodanige maatregel zou niet alleen kun
.,nen voorkomen, dat bet jaarlijksch onderzoek 
.,over de verlofgangers van de land weer wegens 
.,huur van de daarvoor beuoodigde gelegenheid, 
.,kosten voor bet Rijk ten gevolge beeft , maar 
.,ook dat bedoeld onderzoek zal moeten ge
.,geschieden in localiteiten waar sterke drank 
.,mag worden ge cbonken ." 

De aanwijzing van gemeentewege, van lo
kalen tot bet houden van bet jaarlijkscb 
onderzoek van de verlofgangers der militie 
te land, maakte o. a. het onderwerp uit van 
het schrijven van mijn Departement d.d. 20 Ja
nuari 1874, n°. 174, 4• afdeeling M . 

Ik heb de eer de tusscbenkomst van U H.E.G. 
in te roepen, opdat aan het Yerlangen van 
voornoemden Minister worde voldaan. 

De Minister ·van Binnenlandsche Zaken, 
Y oor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DIJCKMEESTER. 

5 September 1904. BESLUIT, houdende voor
scbriften betrekkelijk de uitvoering van 
art. 15, tweede lid der Landweerwet. S. 220. 

WIJ WILHELMINA. :i,:Nz. 
Op de gemeenschappelijke voordracbt van 

Onzen Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
en van Onzen Minister van Binncnlandscbe 
Zaken van 25 Juli 1904, Kabinet, Litt. N' •, en 
n•. 1362 S., .Afdeeling Militie en Scbutterijen ; 

Overwegende, dat bebooren te worden aan
gewezen de categorieen van dienstplicbtigen , 
bedoeld in bet tweede lid van artikel 15 der 
Landweerwet ; 

Den Raad van State ~eboord (advies van 
16 Augustus 1904, 11°. 23); 

Gelet op bet nader gemeenscbappelijk rap 
port van Onze voornoemde Ministers van 26 
Augu tus 1904, Kabinet, Litt. W• •, en van 
30 Augustus 1904, 11°. 1519 S., Afdeeling 
Militie en Scbutterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan , 
Art. 1. De categorieen van dienstplichtigen 

- bedoelcl in bet tweede lid van artikel 15 
der Landweerwet -

die in tijd van vrede, 
a. niet beboeven bij te wonen de oefeniugen, 

vermeld in artikel 11 dier wet; 
b. niet beboeven bij te wonen bet onderzoek, 

voorgeschreven in artikel 29 dier wet: 
die ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of 

andere buitengewone omstandigbeden: 



364 5 S E P 'l' E M B t~ R 1 9 0 4 . 

a. niet in werkelijken dienst behoeven te 
komen ; 

b. voorloopig niet in werkelijken dienst 
behoeven te komen ; 

zijn aangewezen, onderscheiclenlijk in de 
kolommen 1, 2, 3 en 4 van de bij dit besluit 
beboorende ,,Lijst". 

2 . Onze Ministers , hoofden van de depar
tementen van algemeen bestuur, nemen, ieder 
ten aanzien van de rechtstreeks of middellijk 
aan zijn departement onderhoorige d ienst
plichtige personen, beboorende tot de catego
rieen, vermeld in de .,Lijst", in het vorige 
artikel bedoeld, de vereischte maatregelen, 
opdat in elk landweerdi strict aan den com
mandant, of die hem vervangt, opgaaf (ber
nieuwde opgaaf) en aall\·ull ingsopgaven worden 
gedaan van de namen der dienstplichtigen, 
hiervoren bedoeld, die - als in eene der 
gemeenten binnen bet district, dan we! in de 

· gemeente, binnen welke h et district is gelegen, 
ingescbreven in bet register, vermeld in artikel 
26 der Landweerwet - tot diens personeel 
behooren ; met dien verstande evenwel , dat de 
opgaven, bestemd voor den commandant in 
een d01· landweerdistricten L"'\:ll t/m. XXV 
(Amsterdam), XXXI en XXXII ('s Gravenhage 
met aangewezen omgeving), XXXIV t/m. 
XXXVI (Rotterdam), worden gericht onder
scheidenlijk aan den commandant in bet 
XXIlste, in b et XXXI ste en in betXXXIVste 
district. 

D e in het vorige lid genoemde opgaaf 
(hernieuwde opgaaf) vermeldt de namen en 
voornamen en de woonplaatsen van de daarin 
vermelde dienstplicbtigen, zoomede b et ambt, 
de bediening of de dienstbetrekking, die door 
hen bekleed wordt en de categorie (categorieen) 
in welke zij deswege moeten worclen ge
rangschikt. 

De aanvullingsopgaven vermelden de ver
meerderingen en de verminderingen, die de 
sterkte van bet in de opgaaf (hernieuwde 
opgaaf) genoemde personeel moch t hebben 
ondergaan, onder aanteekening van de namen 
en voornamen en de woonplaatsen - de laat
stelijk verlaten woonplaatsen - van de daarbij 
betrokken dienstplichtigen , zoomede van bet 
ambt, de bediening of de dienstbetrekking, die 
door hen wordt of werd bekleed, en van de 
categorieen tot welke deze behooren of hebben 
beh oord ; onder aanteekening verder van de 
sterkte dezer categorieen na de veranderingen, 
waarvan melding wordt gemaakt. (1) 

(6) Zie bet Ministerieel besluit van 27 Sep
tember 1904. 

3 . Ten aanzien van de categorieen van 
dienstplichtigen, vermeld onder de punten 1 
tot en met 5 in de eerste 3 kolommen ,·an de 
in artikel 1 bedoelde ,,Lijst", blijven opgaven, 
als in bet vorige artikel genoemd , achterwege. 
D e landweerdistrietseommandant, tot wiens 
person eel dienstpliehtigen van deze eategorieen 
behooren, wordt geacht ook zonder clesbe
treffende opgaaf met de namen clier dienst
plichtigen bekencl te zijn . 

4 . D e in artikel 2 bedoelde opgaaf gesehiedt 
op den :25sten October 1904 ; h ern ieuwde 
opgaaf geschiedt in de gev1,llen, waar in ,mlks 
door Onzen Minister van Oorlog worclt nnodig 
geoordeeld; aanvullingsopgaven word en gedaan 
op den laatsten werkdag van iedere maand, -
de eerste maal in ovember 1904. 

Negatieve aanvullingsopgaven wordcn niet 
iagezonden. 

5 . Onze Ministers, hoofden van de departe
menten van algemeen bestuur, treffen, ieder 
ten aanzien van de rechtstreeks of middellijk 
a.an zijn departement onderhoorige dienst
plichtige personen, behoorende tot de catego
rieen, genoemd in kolom 4 van de in artikel 1 
bedoelde ,,Lijst", de maatregelen, die ingeval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden onverwijlde opgaaf 
aan Onzen Minister van Oorlog verzekeren 
van de namen der dienstplichtigen, als bedoeld, 
te wier a.anzien de noodzakelijkheid tot 
vrijstelling van opkomst in werkelijken dienst 
heeft opgehouden te bestaan, en zulk in de 
gevallen, waarin hiervan aan de dienstplich tigen 
is kennis gegeven, met vermelding van den 
datum, waarop die kennisgeving verzonden is. 

6 . D e voorloopige vl"ijstelling van opkomst 
in werkelijken dienst van dienstplichtigen, 
behoorende tot de categorieen , genoemd in 
kolom 4 van de in artikel 1 bedoelde ,,Lijst": 

is geeind¾Jd van en met den dag, waarop 
door hen eene kennisgeving wordt ont,angen, 
als vermeld aan het slot van bet vorige artikel ; 

w1Yrdt geacht te zijn geeindigd - zonder 
voorafgaande kennisgeving - van en met den 
dag waarop bun kennelijk is gebleken, dat de 
noodzakelijkheid tot voortzetting daarvan te 
hunnen a.anzien heeft opgehouden te bestaan, 
als zijnde de vervulling van de betrekking, 
die zij bekleeden of van de werkzaambeden, 
waarmede zij zijn belast, door de t ijdsom
standigheden niet verder mogelijk. 

7. De dienstplichtigen voor wie de voo r
loopige vrijstelling van opkomst in werkelijken 
d ienst is geeind¾Jd, of w01·dt geacht te zijn 
geeindigd, melden zich aan zonder uitstel , of al
thans zoodra mogelijk, bij bet door hen bet eerst 
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te bereiken of het door hen het cerst bereikte 
korps of troependeel van de landweer of het 
leger. De dienstplichtigen, die voor den wer
kelijken dienst opkomen , als verkeerende in 
den toestand , waarin de voorloopige vrijstelling 
wordt geacht te zijn geiiindigcl, geven v66r h un 
vertrek, van bet verlaten van hunne stand
plaats kenni s aan den chef, aan wien zij te 
dier t ijde onmiddellijk onderhoorig zijn , en 
zulks onder beknopte vermelding van redenen 
en met inachtneming van hetgeen bij het 
neerleggen hunner betrekking of het afbreken 
hunner werkzaamheden behoort te geschieden, 
clan wel dienstig is, in verband met de tijds
omstandigheden, waarin zulks plaats vindt. 

8 . Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel van ,, Landweer-Besluit II" . 

9 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
b et Staatsblad en van de Staatscoiirant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze :M.inisters van Oorlog en van Binnen
landscb e Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in bet 
Staatsblad en in de Staatscoi..-ant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het L oo, den 5den September 1904. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Jfi 11 i ster van Staat , Minister ·van Uorlog , 
(get.) J . W. BERG.A.NSIUS. 

De Min. van B innenl. Zaken, (get.) KUYPE R. 

( Uitgeg. 27 Sept. 1904.) 

LIJST van categori,/in van dienstplichtigen , 
als bectoeld in artikel 15 - tweede licl -
der Landweerwet, die in ti;jd van vrede 
niet behoeven bij te wonen de oefeningen, 
venneld in ar tikel 11 dier wet. (1) 

1. D e hoofden van departementen van alge-
meen bestuur. 

2. De leden van de Staten-Generaal. 
3. De Commissarissen der Koningin . 
4. De leden van de Algemeene Rekenkamer. 
5. De leden van Gedeputeerde Staten. 
6. De burgemeesters. 
7. D e gemeente-secretarissen. 
8. D e agenten van de Rijksverzekeringsbank. 
9. D e controleerende geneesheeren van de 

Rijksverzekeringsbank. 
10. H et in jaren oudste een derde deel van 

de dienstplichtige ambtenaren van de Rijks
verzekeringsbank. 

(1) Ofll.cieel i~- deze lijst en de_ drie volgende 
lijsten in eene l!Jst vervat over v1er kolommen, 
met voor elke categorie cene kolom. 

11. De hoofdambtenaren, ambtenaren en 
beambten bij de Rijks- en bij de gemeentelijke 
politie. 

LIJST van categorieen van dienstplichtigen, 
als bedoeld in artikel 15 - tweede lid -
der Landweerwet, die in tijd van vrede 
niet behoeven bij te wonen het onderzoek, 
voorgeschreven i n ar tikel 29 die,· wet. 

1. De boofden van dcpartementen van alge-
meen bestuur. 

2. De 1eden van de Staten-Generaal. 
3. De Co=i~sarissen der Koningin. 
4. De leden van de Algemeene Rekenkamer. 
5. D e leden van Gedeputeerde Staten. 
6. De burgemeesters. 
7. De gemeente-secretarissen . 
8. De agenten van de Rijksverzekeringsbank. 
9. De controleerende geneesheeren van de 

Rijksverzekeringsban k. 
10. H et in jaren oudste een derde dee! van 

de dienstplichtige ambtenaren van de Rijks
verzekerings bank. 

11. De hoofdambtenaren , ambtenaren en 
beambten bij de Rijks- en bij de gemeentelijke 
politic. 

LIJST van categorieen van dienstplichtigen, 
als bedoeld in artikel 15 - fwep.(/e lid -
de,· Landwee:rwet, die ingeval van oo.-log, 
oorlogsgevaar of ande:re buitengewone om
standigheden niet in werkelijken dienst 
behoeven te ko,nen. 

1. D e h oofden van departementen van alge-
meen bestuur. 

2. De leden van de Staten-Generaal. 
3. De Commissari ssen der Koningin. 
4. De leden van de Algemeene Rekenkamer. 
6. De leden van Gedeputeerde Staten. 
6. De burgemeesters. 
7. D e gemeente-secretarissen. 
8. De agenten van de Rijksverzekeringsbank. 
9. D e controleerende geneesheeren van de 

Rijksverzekeringsbank. 
10. H et in jaren oudste een derde dee! van 

de dienstplichtige ambtenaren van de Rijks
verzekeringsbank. 

11. D e hoofdambtenaren, ambtenaren en 
beambten bij de Rijks- en bij de gemeentelijke 
politie. 

12. De ambtenaren en beambten bij gevan
genissen en Rijkswerkinrichtingen, met uit
zondering van de godsdienstleeraars, de gods
di enstonderwijzers en de schoolonderwijzers. 
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13. De ambtenaren en beambten bij Rijks
opvoedingsgesticbtcn en tucbtscbolen, met 
uitzonde ring van de god dienstleeraars en 
godsdien tonderwijzers. 

14. e ambtenaren, beambten en werklieden 
bij cle L'l.~jkswerven, zoomede het va te personeel 
der Marinebakkerij . 

15. De studenten in de geneeskunde, die 
bestemd zijn om bij de zeemacbt in dieust te 
treden en volduan hebben aau bet doctoraal 
exam u in de geneeskunde of we! aan het 
theoretiscb geneeskuud ig ex.amen. 

16. H et personeel van den loodsdienst , al s: 
de loodsscbippers, de zee- en binnenloodseu, de 
hul ploodsen, de loodskweekelingen : matrozen, 
kwartiermeesters, roeiers, rnachinisten en 
stokers. 

17. De bakenmeesters. 
18. Het lid van den raad van toezicht op 

de spoorwegdiensten, dat tevens lid is van de 
permaneute militaire spoorwegcommissie. 

19. De ambtenaren en tijdelijke geemployeer
den bij de topographische inricbting . 

2 . De ambtenaren, mindere geemployeerden 
en bedienden bij de artillerieinri chtingen. 

21. De ambtenaren en werklieden bij bet 
Rijks magazijn van geneesmiddelen. 

22. De ambtenaren, mindcre geemployeerden 
en bedienden bij de ceutrale magazijnen van 
militaire kleeding en uitrusting. 

23. De werklieden bij de mil itair verple
ging inricbtingen. 

LI.JST van categorieen van dienstp lichti_qen, 
als bedoeld in m·tikel 15 - tweede lid -
de,· Landween cet, die ingei-al ~·an oo,·log, 
oorlogsgevaa,· of andere bt<itengewone 01n

sfandigheden voorloopig niet in 1cerkelijken 
dienst behoeven te kome11 . 

1. De leden van het korps ingenieurs van 
d c o Rjjks wa te rs taat , d e h av e nn1ecstefs, d e 
opzicb ters van den Rijkswaterstaat, bet per
soneel op de Rijksdienstvaartuigen, hot haven-, 
slui s-, brug- en pontpersoneel en h et per oneel 
bij de toomgemalen, voor zoolang deze amb
tenaren en beambten in bun' gewonen dienst
kring zoodanig werkzaam zijn, dat zij daarin 
niet knnnen worden gemist , dan wel vervangen. 

2. De bestuurders en de beambten en be
dienden eener spoorwegonderneming, voor 
zoolang zij gedurende bovenvermelde om tan 
digbeden , bij die spoorwegonderneming werk
zaam zijn. 

3. Het personeel in <li en t der posterijen en 
telegrapbie, dat als zoodanig een -aste aan
stelling heeft Yerkregen , voor zoolang dat 
personeel gedurende bovenYermelde omstan
di_gbeden in den dienst der posterijen en 
telegraphi e werkzaam is. 

4. De administrateur der genernle-thesauri e 
bij bet departement van Financien ; 

de aan dezen onderhoorige am btenaar, belast 
met de behandeling van de algemeene :;mken, 
de admini tratie der geueral e-thesaurie be
treffende ; en 

die ambtenaren behoorendc tot voormelde 
administratie, welke werkzaam zijn aan het 
derde bureau (beheer van ' Rijks scbatkist), 
voor zoolang zij gedurende bovem·ermelde 
omstandigheden hunne gewone of bun in 
verband met die omstandigheden opgedragen 
werkzaamheden vcrricbten. 

5. De agent van het Mini sterie van Finan
cien - di recteur van de grootboeken cler 
nationale schuld en de aan dezen onderhoorige , 
aan de afdeeling Agentschap verbonden amb
tenaren boven den rang van kle1·k, voor zoolang 
zij gedurende bove1wermelde om tandigbeden 
hunne gewone of hun in verband met die 
omstandigbeden opgedragen werkzaamheden 
verricb ten. 

6. De Rijksbetaalmeesters en de aan de 
betaalmeesterskantoren ve rbonden Rijksboek
b ouders, voor zoolang gedurende bovenver
melde omstandigheden de betaalmeesterskan
toren voor den dienst geopend moeten blijven 
of Rijkskasgelden aan die kantoren bernsten . 

7. De muntmeester van 's Rijks munt, de 
de controleur-generaal van 's Rijks munt en 
de secretari bij de directie van's Rijks mtmt, 
voor zoolang zij gedurende bovenvermelde 
omstandigheden hunne gewone of bun in 
verband met die omstandigheden opgedragen 
werkzaambeden verrichten . 

8. De ambtenaren der directe belastingen, 
invoerrecbten en accijnzen, voo1· zoolang zij 
gedurende bovenvermelde om tandigheden 
hunne g e w o ne o f hun in vcrband m et die 

omstandigheden opgedragen werkzaamheden 
verrichten. 

9. De bewaarders van cle hypotheken, het 
kadaster en de scbeepsbewij:~en. en de ontvan 
gers der registratie en domeinen, der successie
recbten en van bet zegel, vo r zoolang deze 
ambtenaren met de inning van Rijksgelden 
zijn belast. 

10. Het personeel bij de betonning, bebake
ning en verlicbting, voor zoolang dat personeel 
gedurende bovenvermelde omstandigbeden in 
de genoemde diensten werkzaam is. 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van 5 
September 1904 (Staatsblad n°. 220). 

Ons bekend, 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
(get.) J . W . BJJ:RGANSIUS. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get. ) KUYPBR. 

6 September 1904. BESLUIT, boudende mach
tiging tot uitgifte van scbatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblacl n°. 185). S. 221. 

9 September 1904. BESLUIT, boudende bepalin
gen tot vereenvoudiging van de formali
teiten, in acht te nemen bij bet vervoer van 
goederen van de eene binnenlandscbe plaats 
naar de andere over vreemd grondgebied. 
S. 222. 

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

Financien van 13 Augustus 1904, n°. 115, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 1 der !aatstelijk bij de wet 
van 7 December 1896 (Staatsblad n•. 212) ge
wijzigde wet van 4 April 1870 (Staatsblad n•. 61) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 23 
Augustus 1904, n°. 14) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 September 1904, n•. 25, 
Invoerrecbten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten : 

Eenig artikel. 

Van bet bepaalde in artikel 120 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n•. 38) wordt, voor zooveel betreft de biljetten 
van aangifte ter bekoming van binnenlandscbe 
paspoorten , bedoeld in artikel 170 der voor
melde Algemeene wet, afwijking toegestaan 
ten beboeve van bet vervoer tusscben plaatsen 
en op de voorwaarden door Onzen Minister 
van Financien aan te geven. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblacl zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State. 
Het Loo, den 9den September 1904. 

(get. ) WI L HELMI J A. 

De Minister van F'inancien , 
(get. ) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 23 Sept. l\J04.) 

17 September 1904. BESLUIT, tot intrekking 
van het Koninklijk besluit ,,an 3 J uni 1901, 
n°. 114, en tot vaststelling van een regle
ment voor de Land- en Tuinbouwwinter
scholen. S. 223. 

"IVIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 15 Au
gustus 1904, n°. 6756, afdeeling Landbouw ; 

Gezien Onze besluiten van 3 Juni 1901, 
n°.114, en 26 Augustus 1901 (Staatsblad n°. 206); 

Ovenvegende, dat bet wenscbelijk is het bij 
Ons eerstgenoemd besluit vastgestelde regle
ment voor de winterscbolen te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 September 1904, n°. 9) ; 

Gelet op b et nader ,·apport van Onzen voor
noemden Minister van 13 September 1904, 
n°. 7714, afdeeling Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen bet bij dit besluit be· 

boorende reglement voor de Land- en Tuin
bouwwinterscbolen; 

II. te bepalen, dat dit reglement in werking 
zal treden op 1 October 1904 en dat met dat 
tijdstip bet reglement , vastgesteld bij Ons be· 
sluit van 3 J uni 1901, n°. 114, zal vervallen. 

Onze Minister van Waterstaat,. Handel en 
Nijverbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, betwelk in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afscbrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 17den September 1904. 
(get.) WILHELM I NA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) DE MAREZ OYENS. 

( Uitgeg. 28 Sept. 1904.) 

REGLEMENT voo,· de Land- en Tuin
bouwwinter scholen. 

§ I . Alge1neene bepalingen. 

Art. 1. Waar in de volgende artikelen wordt 
gesproken van Minister, Directeur-Generaal of 
inspecteur , worden bedoeld Onze Minister van 
Waterstaat, Handel en ijverbeid, de D irec
teur-Generaal van den Landbouw en de I n
specteur van bet middelbaar onderwijs, in bet 
bijzonder belast met h et toezicbt op de lancl
bouwscholen. 

§ II. Van het onderwijs. 

2 . Het doe! van het onderwijs, clat aan de 
winterscbool wordt gegeven, is aan aankomende 

t
lanclbouwers op weinig kostbare wijze de noo-
un, · 
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d ige theoretische kennis van bet lau
dbouwtum 

bedrijf te verstl'Ckken. 
3 . H et onderwijs draagt in hoofdzaak den 

stempel van vakonderwij s. Daarbij wordt reke-
. h d d b I f h lancl-nmg ge ou en met e e 1oe ten van et tuin-

bouwbedrijf in de provincie of de streek, 
binnen welke de school is gevest igd. 

4 . 1. De leertijd aan de winterschool duurt 
twee winterbalfjaien . 

2. Waar zulks wen chelijk blijkt, kunnen, 
onder goedkeuring van den Directeur-Genc
raal, ook eenige lessen in den zomer worden 
gegeven. 

§ Ill. Van het toezicht. 

5 . 1. Door den Minister kan , op aanbeveling 
van Gedeputeerde Staten van bet gewest, 
binnen hetwelk de winterschool is gevestigd, 
eene commissie van ten minste vijf leden 
worden benoemd, welke met het toezicht op 
d ie inrichting is belast. 

2. Deze commissie bezookt ten minste twee
maal 's jaars hetzij geza menlijk betzij door 
eene commiss ie uit haar midden de winte1·
school. Zij verschaft den Directeur-Generaal 
en den inspecteur alle verlangcle inlichtingen 
en clout aan den Directeur-Generaal cle voor
stellen, die zij in het belang van het onder
wijs noodzakelijk acht. 

3. Zij doet jaarlijks bij het einde van ieder 
winterhalfjaar aan den Directeur-Generaal 
een beredeneerd verslag toekomen van den 
toestancl cler winterschool en zendt afscbriften 
daarvan aan Gedeputeerde Staten van bet ge
west en bet bes tu u r cler gemeente, waar de 
wintersch ool is gevestigd , alsmede aan den 
inspecteur. 

4. D oor den Minister kunnen de rechten en 
verplichtingen van de commiss ien van toezieht 
op de winterscholen nuder worden omsch reven. 

§ 1 Y. Van den clirectei.,- en de leeraren. 

6 . 1. Aan bet hoofd der winterschool stant 
een directeur. 

Onder toezicht van den inspecteur voert hij 
bet beheer der school. 

2. Hij draagt zorg, zoowel door bijwoning 
van lessen als door andere gepaste middelen, 
dat bet onderwijs geregeld en overeenkomstig 
de voorschl'iften gegeven wordt. 

7 . D e directeur geeft aan den inspectem· de 
verlangde inlichtingen en deelt dezen uit 
eigen beweging steeds mede, h etgeen meldens
waardig op de school voorvalt. 

8 . J narlijks v66r 1 Mei doet de directeur den 

inspP.cteur cen bcredeneerd verslag toekomen 
van den staat der school geclu rende het afge
loopen schooljaar. 

9 . 1. De directeur wordt bijgestaan door 
zooveel vaste en tijdelijke leeraren als voor 
het onderwijs noodig zullen zijn. 

2. De tijdelijke leeraren worden door den 
Minister, den inspecteur gehoorcl , benoemcl , 
geschorst en ontslagen. 

3. De inspecteur zenclt idjn hiertoe betrek
kelijk ndvies, ve rgezeld van bet door den 
directeur ingezonden voorstel, aan den Direc
teur-Generaal. 

4. De tijdelijke leeraren genieten eene be
zoldiging, waarvan bet bedrag door den Mi
nister word t vastgesteld . 

10. 1. Voor ieder scbooljaar wordt in het 
programma, bedoeld in artikel 15, de leeraar 
aangewezen, die den directeur , op diens kennis
geving, bij ongesteldheid, afwezigheid of ver
bindering gedurende ten hoogste drie dagen, 
zal vervangen. 

2. V oor eene afwezigheid uit de school van 
meer dan drie dagen vraagt cle directeur ver
gunning aan den Directeur-Generaal , die bij 
het verleenen dier ve rgunning de waarneming 
van het clirncteurschap regelt. 

3 . Orn z ich buitenslands te begeven behoeft 
de directeur vergunning van den Minister. 

4. D e d irecteur doet van elke vervanging 
ingevolge het eerste lid van clit artikel mede
deeling ann den inspectenr en aan de com
missie van toezicht. 

5. Bev indt de dirncteur zich in de onmoge
lijkheid de in het eerste licl 'van dit artikel 
bec;loelde kennisgeving te doen, clan treedt de 
ingevolge dnt lid nangewezen leeraar uit eigen 
beweging als waarnemend directeur op en 
geeft ten spoed igste van bet gebeurde kennis 
aan den Directeur-Generaal , den inspecteur 
en de commiss ie van toezicht. 

6. Bij ontstentenis van den directeur wordt 
de waarneming van het clirecteurschap door 
den Directeur-Generaal geregeld . Voor de 
vervulling der aan den directeur opgedragen 
lessen handelt de waarnemencle d irecteur over
eenkomstig b et bepaalde bij artikel 13. 

11 . De leeraren gedragen zich in zaken , 
die op de schooltucht of op de inwenclige 
huishouding der school betrekking hebben , 
naar de beslissing van den directeur, behoudens 
beroep op den Minister. H et beroep heeft 
geene scborsende kracht ten aanzien van de 
beslissing van den directeu r. 

12. 1. I s een der leeraren door ongesteldheicl 
verhinde\·d onderwijs te geven, dan verwittigt 
hij daarvan onverwijld den directeur. Deze 
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neemt ten spoed igste maatregelen om hem 
tijdelijk te doen vervangen. 

2. Orn geen andere reden mag bet geven 
van onderwijs worden nagelaten ;1,onder ver
gunning van den directeur. 

3. Voor eene afwezigheid van een leeraar 
gedurende !anger dan eene week wordt de 
vergunning van den Directeur-Generaal ver
eischt, welke door tusschenkomst van den 
directem wordt gevraagd. 

13. Bij ontstentenis van een leeraar ge
durende !anger clan eene week wordt voor de 
ve rvulling van de hem opgedragen lessen door 
den directeur eene regeling ontworpen en 
aan den Directeur-Generaal ter goedkeuring 
gezonden. 

14. 1. De directeur en de vaste Jeeraren be
hoeven de vergunning van den Minister tot 
bet bekleeden van openbare of bijzondere be
trekkingen en tot het geven van privaat 
onderwijs. 

2. De leeraren verzoeken de;1,e vergunning 
door tusschenkomst van den directeur. 

15. 1. I eder jam· in de maand April wordt 
het programrna der lessen voor het volgende 
schooljaar door den directeur in overleg met 
de leeraren vastgesteld en v66r 1 Mei aan 
cle goecl keuring Yan den Directeur-Generaal 
onclerworpen . 

2. Het programma vermelclt: 
a. de namen van de leclen der commissie 

van toezicht; 
b. de namen van het onderwijzencl personeel ; 
c. de eischen van toelating en het bed ,·ag 

yan bet schoolgeld ; 
d. het getal uren , in elke klasse aan de 

onderscheidene vakken van onclerwijs te wijden; 
e. voo1· elkc klasse eene omschrijYing rnn 

het onderwijs in iecler vak ; 
f. clc bij bet onderwijs te gebruiken boeken 

en leermiddelen en hunnen prijs; 
g. het in artikel 20 bedoelde huishoudelijk 

reglcment; 
h. al datgene, wat ter voorlichting van be

langhebbenden wenschelijk is meclegedeelcl te 
worden. 

16. Het programma wordt tijdig gedrukt. 
Afdrukken worden gezonden aan den Direc
teur•Generaal , den inspecte ur en aan de lede n 
der comm issie van toezicht. 

t 7 . Bij den aanvang van bet schooljaar 
wordt een door den directeur vastge telde 
rooster van lesuren voor belanghebbenden 
verkrijgbaar gesteld en aan den Directeu r-Ge
neraal, den inspecteur en aan de led en van de 
commissie van toezicht gezonden. 

18. 1. De directeur houdt een register van 
1904. 

de leedingen, waal'in onder meer aanteekening 
wordt gehouden van den tijd , gedurcnde welken 
zij aan de school onderwijs hebben genoten, 
en, ½OO mogelijk, van de betrekkingen, waarin 
zij na het \7 erlaten der school werk,-,aam zijn . 

2. V66r den aanvang van bet schooljaar 
geeft hij aan de Jeeraren eene naamlijst van 
de leerlingen , die hunne lessen zullen volgen. 

19. 1. De directeur heeft het toezicht over 
het gebouw en de schoolmeubelen en de zorg 
voor de boekerij, de ver:wrnelingen, en andere 
hulpmiddelen voor bet onderwijs. Van cle 
schoolmeubelen, de boekerij, cle verzamelingen 
en de ve rdere hulpmiddelen wordt door hem 
een nauwkeurige inventari s opgemaakt en bij
gehouden, die telken jare v66r den l sten Mei 
ter waarmerking wordt gezonden aan den in
specteur . 

2. De directeur doet geene aankoopen of be
stellingen da.n na bekomen rnachtiging van don 
Minister. 

20. De directeur stelt, onder goedkeuri11g 
van den Directeur-Generaal, een huishoudelijk 
reglement vast, waarin zoodanige voorschriften, 
ook betreffende belooning en straf der leer
lingeu en beoordeeling hunner vorderingen, 
wordon opgenomen als ter uitvoering van dit 
reglement noodig worden bevonden. 

§ V. Van de leerlingen. 

21 . 1. Tot de ecrste klasse der school wor
den alleen toegeluten zij , die bij den aanvang 
van het schooljaai· den leeftijd van 7,cstien 
jaren hebben bereikt en die d9or het afleggen 
van een openbaar examen, a£ te nemen door 
den di recteur en de leeraren, de bewijzen leve
ren, dat zij de kundigheden bezitten, vere ischt 
om bet onderwijs metvrucht te kunnen volgen. 

2. Eenige kennis van de practijk van den 

landbouw wordt ve reischt. 
tum 

3. Zij , die bij den aanvang van het school
jaar den leeftijd van vijftien jaren hebben be
reikt, kunnen , als zij overigens aan de in de 
beide vorige leden gestelde eischen voldoen, 
tot de school alleen worden toegelaten met 
vergunning van den Directeur-Generaal. 

4. Zij , die zonder de lessen in de eerste 
klasse te hebben gevolgd tot de twcede klasse 
wenschen te worden toegclaten, moeten bij 
den aanvang ,an bet sch ooljaar don leeftijcl 
van zeventien jaren hebben bereikt. Hebben 
7,ij op dat tijdstip den zestien-jarigen leeftijd 
bereikt, clan behoeven zij voor cle toelating de 
vergunning van den Directeur-Generaal. Overi
gens is bet bepaalde in h et eerste on tweecle 
lid van dit artikel op hen toepasselijk. 

24 
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5. Geen leerling wordt van de eerste tot de 
tweede klasse bevorderd dan ten gevolge van 
een v66r den aam-ang van het schooljaar door 
den directeur en de leeraren der school a£ te 
nemen openbaar examen, waaruit blijkt, dat 
hij voldoencle kundigheclen bezit om het oncler
wijs in de tweede klasse te kunnen volgen. 

6. Leerlingen, wier vorderingen, vlijt en ge• 
drag in het afgeloopen schooljaar alleszins 
reden tot tevredenheid hebben gegeven , kun
nen door den directeur, in overleg met de 
leeraren , geheel of gedeeltelijk van clit examen 
worden vrijgesteld . 

7. De dagen, waarop de in lid 1 en 5 be
doelde examens worden afgenomen, worden 
door den directeur tijdig bekend gemaakt. 
De leden der commissie van toezicht worden 
door hem tot bijwoning uitgenoodigd. 

8 . Aan het einde van hct schooljaar wordt, 
zooveel mogelijk ten overstaan van de com
missie van toezicbt en van den inspecteur, 
van de leerlingen der tweede klasse een open
baar examen afgenomen ter verkrijg ing van 
een kosteloos uit te reiken getuigscbrift, waar
uit blijkt, dat zij bet onderwijs aan de winte r
school met vrucbt b ebben gevolgd. 

22. Zij , die het onderwijs in slechts enkele 
vakken wenschen bij te wonen, kunnen door 
den directeur, in overleg met de betrokken 
leeraren, van de in b et voorgaande artikel 
vermelde examens worden vrijgesteld. 

23. 1. Niemand wordt tot de lessen toege
laten dan na door den directeur te zijn inge
scbreven. 

2. De inschrijving geschiedt kosteloos en 
wordt bij den aanvang van ieder schooljaar 
berh aald. 

3. Den directeur wordt overgelaten, onver
minderd bet bepaalde in artikel 21, in bijzon
dere gevallen ook binnenstijds tot de inschrij
ving van nieuwe leerlingen over te gaan. 

4. Bij de inschrijving ontvangt ieder een 
tJxemplaar van bet gedrukte programma der 
lessen en van den in artikel 17 bedoelden rooster 
van les uren alsmed e, tegen b etaling van h e t 
zegelrecbt, een bewijs van de inschrijving. 

5. Ieder ingeschrevene geeft aan den direc
teur op, of bij het volledig onderwijs of b et 
onderwijs in slechts enkele vakken wenscht te 
volgen. 

24. 1. Het bed rag van b et scboolgeld wordt 
vastgesteld door den Minister, met dien ve r• 
stande, dat bet per winterhalfjaar niet meer 
dan f 10 bedraag t. H et wordt door iederen 
leer ling, voor wien geene kostelooze toelating 
overeenkomstig bet derde lid van dit artikel 
is gevraagd , v66r den aanvang der lessen bij 

een der Rijksbetaalmeesters gestort. De daar
voor ontvangen quitantie van storting moet , 
na binnen drie dagen na de afgifte door of 
van wege den burgemeester van de gemeente, 
waar de betrokken betaalmeester is geYestigd, 
te zijn geviseerd, onmiddellijk aan den direc
teur worden ter hand gesteld. Deze zendt de 
quitantien van storting binnen eene maand na 
de ontvangst aan den Directenr-Generaal. 

2. Eenmaal betaalde bijdragen worden niet 
teruggegeven. 

3. Leerlingen , die zich door bijzonderen 
aanleg onderscbeiden doch onvermogencl zijn 
schoolgeld te betalen, kunnen daarvan door 
den Mini ster worden vrijgesteld op de yoor
waarclen, betreffende de kostelooze toelating 
van leerlingen op de Rijks hoogere burger
scholen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
7 Juli 1899 (Staatsblad n•. lo4). 

25. Voor kost en inwoning moet door de 
lee rlingen zelf worden gezorgd . De directeur 
licht hen claarbij desgewenscht voor. 

26. 1. De directeur treedt met ouders of 
voogden in overleg omtrent de plaats, waar 
de leerlingen op de voor h en meest doelmatige 
wijze de zome rmaanden zullen doorbrengen. Zij 
worden daar, zoo mogelijk, door den directeur 
bezocht en staan met hem in briefwisseling. 

2. Van hunne waarnemingen gedurende de 
zomermaanden bouden zij aanteekening en bij 
hunne terugkomst op de school dienen zij een 
uitvoerig verslag daarover in. 

27. 1. De leerlingen zijn gehoorzaamheid 
verscbuldigd aan den directeur en de leeraren. 
Indien zij de orde storen , moeten zij zich op 
bevel van den leeraar verwijcleren. De leeraar 
geeft van het voorgevallene zoodra rnoe;elijk 
kennis aan den directeur. 

2. Wanneer een leerling zich bij herhaling 
schuldig maakt aan wangedrag, n~latigbeid of 
verzet of in bet algemeen nadeelig op zijne 
medeleerlingen werkt, kan hem door den direc
teu r voor ten hoogste veertien dageu de toe
gang tot de school worden ontzegd. 

3. I n overleg met de com.m issie van tooz icht 
kan de directeur in bet geval , in het voor
gaande lid bedoeld, den leerlin~ voor goed Yan 
de school verwijderen. 

4. De directeur geeft van iedere door hem 
gelaste verwijdering, met opgaaf van cle redenen, 
kennis aan de commissie van toezicht en aan 
den inspecteur, die op zijne beurt biervan 
mecledeeling doet aan den Directeur-Generaal. 

§ VI. Van de vacantien. 

28. Er is slechts eene vacantie: Yan 24 De
cember tot 3 Januari. 
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Behoort bij Koninklijk besluit vau den 
17den September 1904 (Staatsblad n•. 223). 

Mij bekend, 
De 1lfi11·ister vein Waterstaat, HanclelenNijverheid, 

(get. ) DE )fAREZ 0YENS. 

19 Septembe,· 1904, BESL yrr, tot vaststelling 
van een Reglement voor de Rijkszuivel
school. S. 224, 

WIJ WlLHELMJNA, ENZ . 

Op de voordracbt van Ouzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van lo Au
gustus 1904, n<. 6757, afdeeling Landbouw; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is over te 
gaan tot de vaststelling van een Reglement 
voor de Rijkszuivelscbool; 

Den Raad rnn State gehoord (advies van 
6 September 1904, n°. 10) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 September 1904, 
n•. 7746, afdeeling Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het bij dit besluit beboorende 

Reglement voor de te Bolsward gevestigde 
Rijkszuivelschool. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en 1vaarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 19den September 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van lVaterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) DE MAREZ 0YENS . 

(Uitgeg. 29 Sept. 1904.) 

REGLEMENT rnor de Rijkszuivelschool te 
Bolswanl. 

HOOFDSTUK 1. 

Alge,neene Bepalingen. 

Art. t. Wanneer in de volgende artikelen 
gesproken wordt van Minister, Directeur-Ge
neraal of inspecteur, worden bedoeld Onze 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid, de Directeur-Generaal van den Land
bouw en de lnspecteur van het middelbaar 
onderwijs, in bet bijzonder belast met bet toe
zicht op de landbouwscbolen. 

2. 1. De Rijkszuivelschool heeft een ander
balf-jarigen cursus, verdeeld in drie semesters, 
aanvangende op 1 October en op 1 April. 

2. Aan de school wordt theoretiscb onder
richt gegeven met bet doel grondig onderlegde 
zuivelbereiders te vormen. 

3. Aan de school kunnen cursussen van 
korten duur in onderdeelen van de zuivelbe
reiding worden gegeven. 

4. Alles, wat op de in het voorgaande lid 
bedoelde cursussen betrekking heeft, wordt 
door den directeur, onder goedkeuring van 
den Directeur-Generaal, geregeld. 

HOOFDSTUK II. 
§ 1. Van den directeiw de leeraren en cle i-er

gaclering van leeraren. 

3. Aan het boofd van de Rijkszuivelschool 
ataat een directeur, die, onder bet toezicht van 
den inspectenr, belast is met bet beheer de,· 
school. 

4. De directeur verstrekt aaD den inspec
teur de verlangde inlichtingen en geeft hem 
uit eigen beweging steeds kennis van hetgeen 
meldenswaardig voorvalt. 

5. De directeur draagt zorg, zoowel door 
het bijwonen van de lessen en practische 
oefeningen als door andere gepaste middelen, 
dat het onderwijs geregeld en overeenkomstig 
de voorscbriften gegeven wordt. 

6. De directeur stelt, onder goedkeuring 
van den Directeur-Generaal, een buishoudelijk 
reglement vast, waarin zoodanige voorschrif
ten worden opgenomen als ter uitvoering van 
dit reglement noodig worden bevonden. 

7. 1. De directeur beeft het algemeen toe
zicbt over de tot de school beboorende terrei
nen, gebouwen, werkplaatsen, verzamelingen, 
de andere bulpmiddelen voor bet onderwijs en 
de schoolmeubelen. 

2. Hij is belast met bet administratieve be
beer der school en daarvoor verantwoordelijk. 

8. 1. De directeur doet geene aankoopen of 
bestellingen dan na bekomen machtiging van 
den Minister. 

2. Onder overlegging van de daarvoor door 
iederen leeraar verstrekte gegevens zendt de 
directeur jaarlijks v66r 1 Mei aan den Direc
teur-Generaal eene begrooting van uitgaven en 
eene raming van inkomsten voor bet volgende 
dienstjuar. 

9. Binnen twee maanden na bet afloopen van 
den anderbalf-jarigen cursns doet de directeur 
aan den inspecteur een verslag toekomen van 
den st»at der school gedurende den a£geloopen 
leertijd. ' 

10. 1. De directeur wordt bijgestaan dom 
zooveel vaste en tijdelijke leeraren als voor bet 
onderwijs noodig zullen zijn. 

2. De tijdelijke leeraren I worden door den 
Minister, den inspecteur geboord, benoemd, 
gescborst en ontslagen. 

3. De inspecteur zendt zijn hiertoe betrek. 
24* 
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kelijk advies , vergezeld van h et voorstel van 
den directeur, aan den Directeur-Generaal. 

4. De tijdelijke leeraren genieten eene bezol
cliging, waarvan bet bed rag door den Minister 
wordt vastgesteld. 

11. 1. Voor het geval van afwezigheid , on
gestelclheid, of andere verhindering van den 
clirecteur ged urencle ten hoogste clrie dagen 
wijst hij een der vaste leeraren aan, die hem, 
op zijne verantwoorclelijkheid, vervangt. 

2. Voor afwezigbeid gedurende ]anger clan 
drie dagen behoeft de di recteur verlof van den 
Directeur-Generaal, die bij bet verleenen van 
dat verlof een der vaste leeraren met de waa.r
neming van het directeurschap belast. 

3. Voor verblijf buitenslands behoeft de dirnc
teur verlof van den :Minister. 

4. De directeur doet van eene door hem 
volgens het eerste lid gedane opdracht mede· 
deeling aan den inspecteur. 

5. Verkeert de directeur door ongesteldheid 
of eenig ander geval in de onmogelijkheid aan 
het voorsch rift van het eerste I id te voldoen, 
dan treedt de vaste leeraar, die den hoogsten 
leeftijd heeft, in zijne plaats en geeft ten spoe
digste van bet gebeurde kennis aan den Direc
teur-Generaal en aan den inspecteur. 

6. Bij ontstentenis van den directeur wordt 
€en der vaste leeraren door den Directeur
·Gen~raal met de waarneming van het directeur
schap belast. 

12. De directeur houdt een register van de 
leerlingen en vermeldt daarin onder meer den 
tijd, gedurende welken zij aan de school onder
wijs hebben genoten, en, zoo mogelijk, de 
betrekkingen, waarin zij na het verlaten der 
school werkzaam zijn. 

13. 1. Onverminderd het bepaalde bij artikel 
31, roept de directeur de leeraren samen, zoo 
dikwijls hij zulks noodig oordeelt. 

2. De directeur is tot samenroeping binnen 
acht dagen verplicht, indien drie leeraren h em 
het verlangen daartoe schriftelijk te kennen 
geven. 

3. D e directeur is voorzitter van de verga
ring van leeraren. 

4. De vergadering van leeraren kiest voor 
iederen cursus eenen secretaris nit haar 
midden. 

5. Alle besluiten worden bij volstrekte meer
derheid van stemmen genomen. 

6. Bij staking van stemmen beslist, zoo het 
voorstellen omtrent personen geldt, bet lot, 
in alle andere zaken de stem van den voorzitter. 

7. De directeur zorgt voor de uitvoering van 
de besluiten der vergadering, behoudens be
roep op den Mini ster . 

8. Stukken, van de vergadering van leeraren 
uitgaande, worden door den voorzitter en den 
secretaris onderteekend. 

9. Het archief der school bernst onc1er den 
directeur. 

10. Ieder leeraar is bevoegd in de vergade
ring van leeraren zoodanige onc1erwerpen, h et 
onderwijs of de school betreffende, ter sprake 
te brengen als hem goeddunkt. 

11. De vergadering van leeraren is bevoegd 
tot bet doen van voorstellen aan den Minister 
en aan den Directeur-Generaal. 

14. 1. De leeraren gedragen zich in zaken, 
die op de scbooltucht of op de inwendige 
h uishouding der school betrekking hebben, 
naar de beslissing van den directeur, behou
dens bernep op den Minister. H et beroep 
heeft geene schorsende kracht ten aanzien van 
de beslissing van den c1irecteur. 

2. I s een der leeraren verhinderd onderwijs 
te geven, clan geeft hij daarvan onverwijld 
kennis aan den directeur onder opgaaf van de 
reden ; laatstgenoemde wordt_ eveneens ver
wittigd, zoodra de reden van verhindering 
heeft opgehouden. 

3. Anders clan wegens ongesteldheid mag 
bet geven van onderwijs niet worden nagela
ten zonder Yergunning van den di recteur, be
houdens het bepaalde bij het vierde lid. 

4. Voor afwezigheid van eerien leeraar ge
durende !anger dan eene week wordt de, door 
tnsschenkomst van den directeur aan te vragen, 
vergunning van den Directeur-Generaal ver
eischt. 

15. Bij ontstentenis van eenen leeraar ge
durende ]anger dan eene week worden de 
volgens het programma aan hem opgedragen 
lesuren zooveel doenlijk over de vaste leeraren 
verdeelc1. De directeur maakt daarvan eene 
regeling op, waaraan de leeraren verplicht zijn 
zich te houden, behoudens beroep op den 
Minister. 

16. 1. De directeur en de vaste leeraren be
hoeven de vergunning van den Minister tot het 
bekleeden van openbare 0£ bijzondere betrek
kingen en tot het geven van privaat onderwijs. 

2. De leeraren verzoeken deze vergunning 
door tusschenkomst van den directeur. 

17. 1. De zorg voor de verzamelingen , hulp 
middelen en werkplaatsen, welke bij sommige 
vakken van onderwijs dienen, is opgedragen 
aan de leeraren, met dat onderwijs belast. 
Ingeval dezelfde hulpmiddelen door meer dan 
een leeraar bij het onderwijs worden gebruikt, 
beslist de directeur, wie met de zorg daarvoor 
zal zijn belast. 

2. De leeraren houden van de aan lnmne 
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zorg toevertrouwde verzamelingen en andere 
hulpmiddelen nauwkeurige inventarissen vol
gens model bij . 

3. Aan het einde van elk burgerlijk jaar 
leggen zij deze over bij den directeur met ver
melding van den staat, waarin een en antler 
zich bevindt. 

4. V66r 1 Maart van ieder jaar worden deze 
inventarisseu met eenen door den directeur op 
te maken en bij te houden staat van de meu
belen en andere bezittingen der school aan den 
inspecteur ter waarmerking gezonden. 

§ 2. Van de beambten. 

t 8. 1. De beambten hebben zich te gedragen 
naar de voorschriften, te geven door den direc
teur of door den leeraar, dien zij behulpzaam 
moeten :djn. Hunne werkzaamheden kunnen 
worden geregeld bij eene instructie , door den 
directeur, onder goedkeuringvan den Directeur
Generaal, vast te stellen. 

2. De beambten worden benoemd , geschorst 
en ontslagen door den Minister. 

§ 3. Van de leerlingen. 

19. 1. Behoudens het bepaalde in het twee'ae 
en derde lid, wordt niemand tot de school 
toegelaten dan na het afleggen van een open
baar exa.men , af te nemen door den directeur 
en de leeraren , waaruit blijkt, dat hij de kun
digheden bezit, vereischt om het onderwijs 
met vrucht te -kunneu bijwonen. 

2. Vrijgesteld van het toelatingsexamen zijn 
zij , die de Rijkslandbouwschool te Wageuingen 
of eene landbouwwinterschool met vrucht heb
ben doorloopen. Van hen kan echter een aan
vullingsexamen worden geeischt in die vakken, 
welke zij aan de Rijkszuivelschool willen volgen 
en waarin zij aau de hiervoor genoemde scholen 
geen onderwijs hebben genoten of waarin zij 
het onderwijs niet met voldoende vrucht heb
ben gevolgd. 

3. Zij , die het onderwijs in slechts enkele 
vakken wenschen te volgen, kunnen door den 
directeur, in overleg met de leeraren, van het in 
dit artikel bedoelde examen worden vrijgesteld. 

4. De dagen, waarop het examen wordt af
genomen , worden door den clirecteur tijdig 
bekend gemaakt. 

5. Al hetgeen voorts betrekking heeft op de 
toelating en de bevordering der leerlingen, 
wordt door den Minister geregeld. • 

20. 1. Tot de school worden alleen toege
laten zij , die bij den aanvang van den cursus 
den leeftijd van achttien jaren hebben bereikt 
en een uaar het oordeel van den directeur 

voldoend bewijs overleggen van ten rninste
anderhalf-jarige werkzaamheid in eene illl'ich
ting voor fabriekmatige boter- en kaasbereiding 
of in eene roomboterfabriek en eene inrichting 
voor kaasbereiding. 

2. Uit het in het vorige lid bedoelde bewijs 
moet blijken, dat hij , die tot de school wenscht 
te worden toegelaten, voldoende met de practijk 
van de boter- en kaasbereiding vertl'Ouwd is. 

21. 1. De bepaling der half-jaarlijks door 
iederen leerling voor het onderwijs te storten 
bijdrage gescbiedt door den Minister, met dien 
verstande, dat do som per half-jam· niet meer 
dan / 30 bedraagt. 

2. Zij , die het onclenvijs in slechts enkele 
vakk,m wensohen te volgen, betalen ieder half
jaar voor lessen , die gegeven worden : 

eenmaal per week f 2.50 
tweemaal ,, 5.-
dl'iemaal ,, ,, 7.50 
viermaal of meerrnalen per week ,, 10.-

met dien verstande, dat het gezamenlijk bedrag 
voor bet ond erwijs in enkele vakken niet meer 
bedraagt dan voor volledig onderwijs verscbul
digd is. 

3 De bijdrageri voor het ondenvijs moeten 
worden gestort bij een der Rijksbetaalmeesters. 
De daarvoor ontvangen quitan tien van storting 
moeten, na binnen clrie dagen na de storting 
door of namens clen burgemeester van de ge
meente, waar bet kautoor Yan den betrokken 
betaalmeester is gevestigd, te zijn geviseerd , 
bij den directeur worden ingezoncleu , di e ze 
binnen eene rnaand na ontvangst opzendt aan 
den Directeur-Generaal. 

22. 1. Niemand wordt tot de lessen toege
laten dan na door den directeur te zijn inge
schreven en de verschuldigde gelden te hebben 
voldaan. 

2. De inschrijving, welke voor niet !auger 
dan een semester geldt, geschiedt kosteloos. 

3. Ieder ingescb rnvene ontvangt een gedrukt 
exemplaar van het in artikel 28 bedoelde pro
gramma en van den in artikel 29 bedoelden 
rooster van lesuren alsmede, tegen betaling 
van bet zegelrecht, een bewijs van de in scbrij
ving. 

4 . Ieder ingesch revene geeit aan den direc
teur op, of bij bet volledig onderwijs of bet 
onderricbt in slechts enkele vakken wenscht 
te volgen. 

23. Onverminderd het bepaalde bij de arti
kelen 19, 20, 21 en 22, kan de directeu1· ook 
in den loop van een semester tot inschrijvin~ 
van nieuwe leerlingen overgaan. 

24. 1. De leerlingen kunnen, behalve in her-. 
geval, bedoeld bij het tweede lid, geene terug-· 
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betaling der voor het onderwijs gestorte bij
dragen vorderen. 

2. Y oor elke afwezigheid wegens vervulling 
van militaire plicbten gedurende vier achter
eenvolgende weken tijdens een semester wordt 
den leerling, die zulks onder overlegging van 
lrnt bewijs der verplichte afwezigbeid aanvraagt, 
-een vijfde dee! van de voor dat semester ge
,,storte bijdrage terugbetaald. 

25. 1. De leerlingen zijn verplicht zich ge
durende bet onderwijs ordelijk te gedragen. 

2 . Indien zij de orde storen, moeten zij zich 
op bevel van den leeraar verwijderen. 

3. De leeraar geeft van bet voorgevallene 
zoodra rnogelijk kennis aan den directeur. 

4 . Wanneer een leerling zicb bij berbaling 
schuldig maakt aan wangedrag, nalatigbeid of 
verzet of in bet algemeen nadeelig op zijne 
medeleerlingen werkt, kan hem door de ver
gadering van leeraren, op voorstel van den 
directeur, de toegang tot de school voor ten 
boogste eene maand worden ontzegd . 

5. Op voorstel van de vergadering van leer
aren kan de · Directeur-Generaal den toegang 
tot de school voor goed aan een leerling 
ontzeggen. 

6. De directeur geeft van de verwijdering 
kennis aan den inspecteur, de ouders of voog
den van den leerling en aan dezen zelf. 

26 . Ieder ingescbrevene is verplicht voor 
den directeur of voor de vergadering van leer
aren te verscbijnen, wanneer hij daartoe van 
den dil'ecteur eene oproeping heeft ontvangen. 

§. 4. Van het onderwijs, het eindexamen en de 
vacantien. 

27 . De regeling van bet onderwijs gescbiedt 
door den directeur in overleg met de leeraren . 
Bij verschil beslist de Minister. 

28. 1. In de eerste maand van bet derde 
semester wordt het programma der lessen voor 
den volgenden cursus in eene vergadering van 
leeraren vastgesteld en v66r den eersten dag 
der volgende maand aan de goedkeuring van 
den Minister onderworpen . 

2. Het programma vermeldt : 
a. de namen van het onderwijzend personeel 

en de beambten ; 
b. de eischen van toelating en bet bedrag 

van het schoolgeld; 
c. het getal uren , in elk semester aan de ol1der. 

scheidene vakken van onderwijs te wijden; 
d. voor elk semester eene omschrijving van 

het onderwijs in ieder vak en een overzicht 
van de practische oefeningen; 

e. de bij het onderwijs te gebruiken boeken 
en leerrniddelen en hunnen prijs ; 

f de hulpmiddelen, benoodigd voor de 
practische oefeningen, en den prijs daarvan ;" 

g. bet in artikel 6 bedoelde buishoudelijk 
reglement ; 

h . een uittreksel uit bet geldende reglement ; 
i . al datgene, wat de vergadering _van leeraren 

ter voorlichting van belanghebbenden meent 
te moeten mededeelen. 

3. Afdrukken van het programma worden 
v66r den aanvang van het eerste semester door 
den directeur gezonden aan den Directem
Generaal , den inspecteur en de leeraren. 

29. Y66r den aanvang van elk semester 
wordt door den directeur een rooster van les
uren vastgesteld, waarvan bij afdrukken zendt 
aan den Directeur-Generaal, den inspectenr en 
de leeraren. 

30. De directeur draagt zorg, dat ieder leer
aar bij den aanvang van elk semester eene 
naamlijst ontvangt van hen , die zijne lessen 
zullen volgen. 

31. 1. De directeur doet zich, zoo dikwijls hij 
zulks noodig oordeelt, door de leeraren schrif
telijk verslag geven van den toestand van het 
hun opgedragen onderwijs en van de vorde
ringen, den ijver en het gedrag der leerlingen. 

•2. Deze verslagen worden ten minste een
maal v66r het einde van elk semester in eene 
vergadering van leeraren ter sprake gebracht. 

3. De directeur doet aan ouders of voogdeu 
mededeelingen betreffende vorderingen, vlijt 
en gedrag der leerlingen eu hetgeen verder 
aangaande hen te vermelden valt. 

32. 1. Aan het einde van het eerste en het 
tweede semester wordt door de vergadering 
van leeraren op grond van de verslagen, in het 
vorige artikel bedoeld, beslist, welke leerlin
gen voldoende vorderingen hebben gemaakt om 
bet onderwijs in het volgende semester met 
vrucht te kunnen volgen. 

2. Zij, die dat onderwijs niet met vrucht 
kunnen volgen, kunnen in het volgende semes
ter niet weder al8 leerlingen der school worden 
ingeschreven. Van deze bepaling kan door 
den directeur in bijzondere omstandigheden 
worden afgeweken . 

3. De directeur geeft van de beslissing, be
doeld in bet eerste lid, en van de afwijking, 
bedoeld in bet tweede lid, kennis aan den 
Directeur-Generaal, den inspecteur, de ouders 
of voogden van den leerling en aan dezen zelf. 

33 1. Aan het einde van het derde semester 
wordt ten overstaan van den inspecteur en 
drie door den Directeur-Generaal te benoemen 
deskundigen door den directeur en de leeraren 
van de leerlingen een openbaar examen afge
nomen ter verkrijging van een kosteloos uit 
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te reikei1 getu igschrift, waaruit blijkt, dat zij 
het ondenvijs aan de school met vrucht hehhen 
ge-rnlgd. 

2. Op het in het voorgaande lid bedoeldo 
examen is h et bepaalde in artikel 19, vierde 
lid, toepasselijk. 

3. · De deskundigen zijn bevoegd tot het 
stellen mu vragen aan de leerlingen en hebben 
in de Yergadering van leeraren, waarin na af
loop van het examen over de uitreiking der 
getuigschriften wordt beslist, eene adviseerende 
stem. 

34. 1. De Jessen vangen aan op den eersten 
werkdag van elk semester. 

2 . Er zijn in den anderhalf-jarigen cursus 
vier vacantien, waarvan twee van tien dagen , 
eene van 17 dagen en eene van acht weken. 

3. De leerlingen zijn verplicht gedurende 
cleze Jaatste vacantie practisch werkzaam te 
zijn in hun door den di recteur aan te wijzen 
inrichtingen voor zuivelbereiding. 

4. Zij worden daar, zoo mogelijk, door den 
clirecteur bezocht en staan met h em in brief
wisseling. 

5. Van hunne waarnemingen en werkzaam
heden houden zij aanteekening en na afloop 
,an de vacantie dienen zij een uitvoerig ver
slag daarover bij den directeur in. 

6. De dagen, waarop de in het• tweede lid 
bodoelcle vacantien aanvangen, worden in het 
huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 6, 
vastgesteld. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
19den September 1904 (Staatsblad n°. 224.) 

Mij bekend, 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijvei·heid, 
(qet.) DE MAR],Z OYENS. 

22 September 1904. BESLUI'l', houdende vast
stelling van bet bijzonder recbt, te heffen 
van suiker herkomstig uit Chili, Costa Rica 
en de Dominicaansche Republiek. 8. 225. 

v\T1J WILHELMINA, ~:Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
F inancien van 15 September 1904, n°. 94, In
voerrechten en Accijnzen ; 

Gelet op artikel 4 der overeenkomst betref
fende de suikerbelasting, goedgekeurd bij de 
wet van 12 Januari 1903 (Staatsblad n°. 18); 

Gezien de mededeeling van de Belgische 
Regeering van 15 April 1904 nopens het bed rag 
van het bijzonder recht dat volgens de schat
ting der P ermanente Commissie, ingesteld bij 
artikel 7 der voormelde overeenkomst, van de 
gepremieerde suikers moet worden geheven; 

Gezien artikel XVI der wet no 24 ,T uli 
1903 (Staatsblad n°. 248) , alsmede Ons besluit 
van 22 Augustus 1903 (Staafsblad n°. 259) : 

Hebben besloteu en besluiten: 
Art. 1. De nit de hieronder genoemde lan

den herkomstige sniker, welke het R ijk wordt 
ingevoerd of uit de entrepots ten iuvoer wordt 
aangegeven, zal, per 100 kilogram, aan het daar
naast vermelde bijzonder in'l'oerrecht onder
worpen zijn: 

Chili: 

geraffineerde suiker, in stukkeu of ge
malen 

witte suiker, gekorrelde of gemalen . 
gekorrelde suiker afkomstig van het 

1• product en lompen 
ruwe suiker (chancaca of concreto) 

Costa Rica: 

witte suik01· . 
andere suiker, geraffineerd 

ruw. 

D01ninicaanRche Republiek: 

f 6.48 
,, 5.21 

3.09 
,. 2.87 

,, 9.84 
,, 7.20 

7.32 

alle suiker ,. 24.-
2. Dit besluit treedt in werking met den 

eersten October 1904. 
Onze Minister van Fiuancien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
bi.ad en in de Sfaatscowrant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 2"2steu September 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Jt'in~nciiin, 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg . 29 Sept. 1904.) 

24 September- 1904. BESLUI'l' van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, houdende vast
stelling van de uit het Kiesreglement voor 
de Kamers van Arbeid voortvloeiende 
modellen. 

De Minister van Binnenlaudsche Zaken; 
Gezien de artikeleu 6, 7, 12, 27, 65 en 79 

van het Kiesreglement voor de Kamers van 
arbeid ; 

Heeft goedgevonden : 
vast te stellen voor de in de artikelen 6, 7, 

12, 27, 65 en 79 van genoemd Kiesreglement be
doelde lijsten , aangifte, formulier, oproeping, 
stembriefje, verklaring en processen-verbaal 
de bij deze beschikking gevoegde modellen, 
zulks met intrekking van vroegere beschik
kingen tot vaststelling, wijziging of aanvulJing 
van modellen als bovenbedoeld. 

's Gravenhage, den 24steo September 1904. 

(get. ) KUYPER. 



MODE L L 

Model van de lijst, bed-Oeld in art. l van het K ie,~·eglement 'VOor de Kamers van arbeid. 

Voor hoofden en bestuurders van bedrijv en, waarin gedurende het geheele jaar pleegt gearbeld te worden . 

1) Naam der Kamer. 
2) Naam en voornamen (vo lui() . 
3) Omsch rijving van h et bedrijf. 
4) Straat, gracht enz, 
5) Gemeente waar het bedi·ijf is 

gelegen . 
6) ,,Patroon" of ,,werkman" naar 

gelang de persoon werkzaam 
was. 

7) Handteekening. 
8) Gemeente waar de personen 

werkzaam zijn geweest, of was 
dit in meer dan eene gemeente 
het geval , waar zij het laatst 
werkzaam zijn geweest. 

9) In te vullen door burgemeester 
en wethouders : 15 }'ebruari of 
in geval eene Kamer van arbeid 
wordt opgericht, den krach
tens de artt. 3 en 17 van hetKies
reglement aangewezen dag. 

KAMER VAN ARBEID voor 1) . 

De oudergeteekende 2) 

hoofd van S) 
bestuurder 

te 5) . 

personen ged urende het lmlenderjaar 1 

gemeente 
gemeenten 

gebied der bovengenoemde Kamer van 

NA ME N: 
VOO R NA M EN : 

(voluif). 

Aan Bwrgerneester en Wethouders van 8) 

gelegen aan de 4) 

verklaart, dat de hieronder ve rmelcle 

iu ziju bedrijf werkzaam zijn geweest in de 

arbeid : 

,vo O NPL A.A T S: 

. den . 

gelegen b innen het 

Als: 6) 

Gemeente waar 
de persoon h et 
laatst werkzaam 
was, indien h\i 
in meerdan eene 
gemeente werk
zaam was : 

. 1 7) 

N.B. Op deze lijst behoeven niet te worden vermeld p ersonen , di e geen ingezetenen des Rijks of geen Nede5landers zijn of die op 9) 
1 . . . den leeftijd van 25 jaren niet zullen hebben bereikt. 

Op eeue in het oog vallende plaats door burgemeester en wethouders h et volgende op de lijst te plaatsen : 
W AAR SC HU WING. 

Krachtens het Kiesreglement voor de Kamers van arbeid (K oninklijk besluit van 6 Janna.1·i 1898, S taatsblacl n°. 20) m oet dit formuli er t~jdig 
worden ingevuld en aan burgemeester en weth ouders worden ingezonden . 

Niet nakoming van deze verplichting wordt ingevolge art. 42 van de wet op de Kamers van arbeid (wet vnn 2 Mei 1897, Staatsblad n°. Hl) 
gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien clagen of geldbocte van ten hoogste vijf en zeventig gulden. 

,:.,:, _,_ 
c., 



MODEL II. (Voorzijde. ) 
Model van de lijst, bedoeld in art. 1 van het Kiesregle1nent voor de Ka,ners "an arbeid. 

Voor hoofden en bestuurders van bedrljven, waarln nlet gedurende bet geheele jaar pleegt gearbeid te worden. 

KAMER VAN ARBEID voor 1) . 
hoofd 

De ondergeteekende 2). ·bestuur er van 3) 
. . . . . . . . . gelegen aan de 4) . . . . . . te 5) . . . . . . ve t'klaart, dat de h iet'ondet' 
vermelcle personen geclurende het aantal maanden als ten aanzieu van zijn beclrijf in art. 76 van het K iesreglement 

d . .. b cl .. f k . .. t . d gemeente voor de Kamers van a'rbei is opgegevcn rn z1Jn e r1J wer zaam z1Jn gewces m e gemeenten . . . 

. . . gelegen binnen he t gebiecl clel' bovengenoemcle Kamer van arbeicl : 

I Gemeente waar de persoon 
het VOORN.A.MEN : I 

Van: 6) Tot : 7) A ls: 8) 
laatst ,verkzaan1 ,vas, 

NA.MEN: WOONPL.A..A.TS : 

I 
(voluit). inclien hij in meer clan eene 

gemeente werkzaam was : 

Aan Biwgemeesler en Wethoude,·s van 10) . Te 
N .'B. Op deze lijst behoeveu niet te worden .. vermelcl p~rsonen., die geen ingezetenen. des 

. . . . . . 1 . . . den leeft1Jd van 25 Jaren met zullen hebben bere1kt. 

1) Naam der Kamer. 7) Tijcl waarop de werkzaamheden 
2) ;ilaam en voornamen (voluit). eindigen . 
3) Omschrijving van het bedrijf. 8) ,,Patroon" of ,, wel'kmau" uaar 
4) Straai, gracht enz. gelang de persoou werkzaam was. 
5) Gemeente waar h et beclrijf is 9) Handteekening. 

gelegen. 10) Gemeente waar de personen 
6) Tijd waarop de werkzaamhedeu werkzaam zijn geweest, of was 

aanvingen. dit in meer clan eene gemeente 

. den . . 1 
Rijks of geen N eclerlanders zijn of die op 11) 

het geval, waar zij het laatst 
werkzaam zijn geweest . 

11) In te vullen door burgemeeste t· 
en wethouders: 15 Februari, of 
in geval eene Kamer; van arbeid 
wordt opgericht , den krachtens 
de artt. 3 en 17 van het Kies
reglement aangewezen dag. 

Op eene in liet oog vallende plaats door burgemeester en wethouders het volgende op de lijst te plaatsen. 

W AARSCHUWING. 

9) 

Krachtens h et Kiesreglemeut voor de Kamers van arbeid (Koninklijk beslui t van 6 ,Januari 1898, Sta,atsulad n°. 20) moet clit formul icr tijdig 
worden ingevuld en aan burgemeester en wethouders worden ingezonden . 

Niet nakoming van deze verpl ichting wordt ingevolge art. 42 van de wet op de Kamers van arbeid (wet van :.l Mei 1897, Staatsblacl n°. 141), 
gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien clagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. 

(Achte,·zijcle.) A.rt. 76 van het Kie8'J·egle,nent voor de Kamers van arbeid liiidt: 
(Hieronder to vcrmelden den geldenden tekst van art. 76 van het K iesrnglement voo1· de Knrnei·s van arbcid.) 



MOD.JU, lJ.J. ( Voo,·zf,jde. ) 

Model van de aan,qifte, l.,edoeld in art. 7 van het K iesreglement vo01· de Karners van arbeut. 

Voor· eig e n aanglfte. 

KAMER VAN ARBEID voor 1) 

1) Naam der Kamer. 
2) N aam en voornarnen ('voluit) . 
3) Dag, maand en jaar van ge· 

boorte. 
4) Geboorteplaats. 
5) W oonplaats. 
6) Tijd waarop de werk:.laarn

heden aanvingen. 
7) Tijd waarop de werkzaam

heden eindigden. 
8) Naam en voorletters van het 

hoofd of den bestuurder van 
het bedrijf. 

9) Gemeenten waar de bedrijven 
gelegen zijn, die alle binnen 
het gebied der Kamer moeten 
zijn gelegen. · 

10) Handteekening. 
11) Gemeente waar de aangever 

werkzaam is geweest, of was 
dit in meer dan eene gemeente 
het geval , waar hij het laatst 
werkzaam is geweest . 

Aan Burgerneester en Wethoude>·s 
van 11) . 

(Achterzfide .) 

De ondergeteekende 2) 

geboren den 3) . l t e 4) wonende te 5) verklaart, 

dat bij als ,~::{;t:::.in werkzaam is geweest in de hieronder genoemde bedrijven gedurende 

het kalenderjaar 1 . . . 
rnt aantal maanden als ten aanzien aarvan in art. 76 van bet Kiesreglement vom· is 

opgegeven. 
en wel : 

van 6) tot 7) in het bedrijf van 8) te 9) 

d 
1
b l I d l I l patroons d b re en waarom ij verme d gep aatst te wor en op c e kie?.ers ijst voor c e werklieden voor e oven -

genoemcle Kamer van arbeid. 
In geval de aangever patroon is en gedurencle den bovengenoemden tijd zijn bedrijf b eeft uitge

oefend in meer dan eene gemeente, terwijl ?.ijne woonplaats gelegen is buiten h et gebied cler Kamer van 
arbeid, hier te vermelden in welke gemeente de hoofdzetel van het beclrijf is gevestigcl . 

Te. . den . . l 
10) 

Art. 76 van het Kiesreglement vo01· de Kamers van arbeid luiclt : 

(Hieroncler te vcr~elden den geldenden tekst van art. 76 van bet Kiesreglement voo ,· de Kamers van arbeid. ) 

c,:, 
-.:i 
00 
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MoDl,L IV. 

Model van het f onnulier, bedoeld in art. 12 
vcm het Kiesreglem,ent voor de Kam.era 

van arbeid. 

KAM.ER VAN ARBEID voor 
te .. · .... 

Burgemeester en Wethouders van . 
noodigen u uit nevensgaand formulier, na invul
ling en onderteekening, binnen 14 dagen na 
heden aan hun college terug te zenden. 

Te . . den . . . . 1 ... 
. -tan 

te 
De ondergeteekende . . . . . . werkzaam 

in het beclrijf van . . . . . . . . in de 
gemeenten . . . . . . .. wonende te . . . . . , 
alwaar genoemd bedrijf niet in eene Kamer van 
arbeid is vertegenwoordigd, verzoekt in de ge
meente ") . . . . . . . . op de kiezerslijst voor 
de werklieden voor bovengenoemde Kamer van 
arbeid te worden geplaatst. 

Te ..... den ..... 1 ... 

''') In te vullen een cler gemeenten , waar cle 
onderteekenaar werkzaam is. 

MODEL V. (Voor·zijde.) 
27 

Model van de oproeping, bedoelcl in m·t. 61 
·van het Kiesregle1nent voor de Karners 

van arbeicl. 

Oproeping voor de verkiezing van ~ dl~dn een 1 
patroon(s) . 

werk- (man) (lieden) voor cle Kamer van arbe1d 

voor . . . . . . . . te . . . . . . op . 
dag . . . . 1 

Het stembureau houdt zitting in 

de inlevering der stembriefjes vangt aan des 
morgens te acht uren en duurt tot des namid
clags te drie uren. 

Deze oproeping mede te brengen. 
Art. 128 van h et W etboek van Strafrecht 

luidt: 
Hij die opzettelijk zich voor een ander uit

gevende, aan eene krachtens wettelijk voor
schrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar. 

(Achterzijde.) 
In d!rieen te vouwen. 

Aan 
te 

N• . . . van de kiezerslijst voor de pa~to~s 
wer 1e en 

van cle Kamer van arbeicl voor . 
te ........... . 

Mom;L VI. ( Voorzijde. ) 

Model van het stemb,·ieJJe, bedoelcl in m·t. Wi 
van het K iesreglement voor de Kamers 

van arbeicl. 

ST EMBRI.EFJE. 

V ·k· , • . . leden patroon(s) 
ei iezmg van een lid werk- (moo) (lieden) 

van de Kamer van arbeid voor . . . . . 
te . . .... .. .. . .. 

In geval van herstemming invullen: 
De h erstemming heeft plaats tusschen : 

(De namen in alphabetische volgorde te plaatsen.) 

(Achterzijde.) 

(H ie,· te plaatsen de handteekening van 
den Biwgemeeste,·. ) 

MoDKL VIL 

Verkiezing voor eene Kamer van arbeid 
in eene gemeente. 

Proces-verbaal van de zitting van het stem-
bureau op ... dag, den . . 1 
in cle gemeente . . tot het verkiezen 
en vaststellen van den uitslag der verkiezing van 
. . leden patroon(s) 

een lid werk-(man) (li eden) van de Kamer 

van arbeid voor . aldaar. 

Het stembureau bestaande nit 

neemt in het stemlokaal plaats des voormiddags 
te 8 uren. 

Een exemplaar van de wet op de Kamers 
van arbeid, van het Kiesreglement voor de 
Kamers van arbeid en van de kiezerslijst voor de 
patroons 

werklieden wordt op de tafel , voor het stem-

bureau staande, nedergelegd. 
De stembus, na onderzocht en volkomen 

ledig bevonden te zijn, wordt met twee sleutels 
gesloten, waarvan de een door den heer 
en de ander door den h eer . . in 
bewaring worclt genomen. 

In de stembus zijn stembriefjes geworpen 
door de op nevensgevoegde lijst door parafee
ring aangeduide kiezers, nadat elk van hen 

27 
aan den voorzitter de in art. 61 van het 

Kiesreglement voor de Kamers van arbeid 
bedoelde oproeping had overhandigd. 

Er zijn door de in het stemlokaal aanwezige 
kiezers geen bezwaren ingebracht. 

, de navolgende bezwaren ingebracht: 
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(In geval bezwaren zijn ingebracht op grond, 
dat de verkiezing niet overeenkomstig de daar
voor gestelde regelen plaats heeft, die bezwa- . 
1·en hier te vermelden.) 

(In geval wanorde in h et stemlokaal of zijne 
toegangen den behoorlijken voortgang der ver
kiezing onmogelijk maakt, hier bij te voegen: 

De voorzitter van het stembnreau verklaart 
te . . . uren, dat naar de bevinding van het 
stembnreau wanorde den behoorlijken voort
gang der verkiezing onmogelijk maakt. De 
verkiezing wordt daarop geschorst en tot . 
dag, den 1 . . , des 
voormiddags te 8 nren verdaagd. 

Onmiddellijk daarop is de stembns in tegen
woordigheid der in bet stemlokaal aanwezige 
kiezers behoorlijk gesloten en verzegeld met 
de zegels van 

Er is hiervan terstond dit proces-verbaal 
opgemaakt. 

Gedaan te . den . . 1 
Voorzitte,·, 
Leden, 

N adat de na de schorsing der verkiezing 
gebezigde zegels der stembus, die voor den 
aanvang der hervatte verkiezing aan het stem
bureau is ingeleverd, zijn onderzocht en 

geschonden .. - - h-- d- ZlJll bevonden, wordt op 
ongesc on en 
dag, den . 1 . . , des voormid
dags te 8 uren de stembus ontzegeld, h et in 
art. 41 van het Kiesreglement voor de Kamers 
van arbeid bedoelde pakket geopend en de 
verkiezing voortgezet.) 

Te 3 uren wordt door den voorzitter van 
het stembureau aangekondigd, dat de VO()r de 
inlevering der stembriefjes bepaalde tijd ve.r
streken is. De op dat tijdstip in het stemlo
kaal aanwezige kiezers worden tot bet inleveren 
van hunne stembriefjes toegelaten. 

Ret ter parafeering bestemde exempla>Lr der 
kiezerslijst wordt door de leden van bet stem
bureau gewaarmerkt, met opgave dat daarop 
ingevolge art. 35 vau h et Ki esl'eglement voor 
de Kamers van arbeid zijn gesteld 
parafen. 

Van die lijst en de aan den voorzitter van 
het stembureau overhand.igde oproepingen 
wol!dt een pakket gemaakt, hetwelk verzegeld 
wordt met de zegels van . . 

Onmiddellijk daarop wordt de stembus ge
opend. 

De stembt'iefjes worden dooreengemengd en 
geteld. Hun aantal bedraagt . 

Dit getal , met de opgave van bet aantal der 
op ·de bovenbedoelde kiezerslijst gestelde para-

fen vergeleken zijnde, is gebleken te zijn 
grooter dan 

even groot als bet getal kiezers, da.t aan de 
kleiner dan 

verkiezing heeft deelgenomen. 
De voorzitter opent de stembriefjes en deelt 

na opening van elk briefje den inhoncl daarvan 
mede, met inachtneming van art. 47 van het 
Kiesreglement voor de Kamers van arbeid. 

(In geval twijfel bestaat over de waarde van 
een of meer stembriefjes , bier te vermelden 
de redenen van twijfel en de beslissing bene
vens, dat deze door den voorzitter onrniddellijk 
is bekend gemaakt.) 

Daarna wordt van de geopende, zouwel de 
geldige als de van onwaarde verklaarde, stem
briefjes elke soort afzonderlijk een pakket ge
maakt, hetwelk verzegeld wordt met de zegels 
van . 

De voorzitter maakt bekend, dat zijn uitge-
bracht . . geldige stemmen, waarvan . 
op . . op . 

. en dat van onwaiirde zijn ver-
klaard . stembriefjes. 

(In geval het getal der in de sternbus ge-
grnoter · 

vonden stembriefjes kleiner is dan bet getal 

kiezers, dat aan de verkiezing heeft deelgeno
men, hier te vermelden, of dat verschil op den 
uitslag der verkiezing van invloed heeft kun
nen zijn alsmede, dat die beslissing onmiddel 
lijk door den voorzitter is bekend gemaakt.) 

De voorzitter maakt vervolgens als den 
uitslag der verkiezing bekend, dat 

verkozen ~ 
Z!Jn 

herstemming moet plaats bebbent usscben 
. en . 

Er zijn door de in het stemlokaal aanwezige 
kiezers geen bezwaren ingebracht. 

de navolgen e bezwaren inge racht: 
(In geval bezwaren zijn ingebracht op grond, 

dat het opmaken van den uitslag der verkiezing 
r.iet overeenkomstig de daarvoor gestelde rege
len plaats heeft, die bezwaren hier te ver
melden.) 

En is biervan aanstonds prnces-verbaal op
gemaakt. 

Het stembureau is gedurende al deze werk
zaamheden onveranderd gebleven. 

(In geval verwisseling van bet stembureau 
h eeft plaats gehad, die verwisseling bier te 
vermelden, met opgaaf van de redenen en van 
den tijd der verwisseling.) 

Gedaan te . . den . 1 
Voorzitte1·, 
Leden, 
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MODEL VIII. 

Verkiezing voo,· eene Kame,- van a,-beicl 
in 1neer clan eene gem,;ente. 

Proces-verbaal van de zitting van bet stem• 
bureau op . . dag, den . 1 

in de gemeente . 

tot het verkiezen van ~!~~ een 11c, 
patroon(s) 

werk-(man) (fieden) van de Kamer rnn arbeid 

voor . te . 

Het stembureau, bestaande uit 

neemt in bet stemlokaal plaats des voormid
dags te 8 uren. 

Een exemplaar van de wet op de Kamers 
vaD arbeid, van het Kiesreglement voor de 
Kamers van arbeid en van de kiezerslijst 

patrOODS 
. voo1· de werklie en wordt op de tafel , voor het 

stembureau staande, nedergelegd. 
De stembus, na onderzocht en volkomen 

ledig bevonden te zijn, wordt met twee sleutels 
ge ·loten, waarvan de een door den heer 

. en de ander door den heer . , . 
in bewaring wordt genomen. 

In de stembus zijn stembriefjes geworpen 
door de op nevensgevoegde lijst door parafee
ring aangeduide kiezers, nadat elk van hen aan 

d 'tt d . 27 en voorz1 er e 1n art. 
61 

van het Kiesreg-

lement voor de Kamers van arbeid bedoelde 
oproeping had overbandigd . 

Er zijn door de in het stemlokaal aanwezige 
kiezers geen bezwaren inge~rach_t._ 

de navolgende bezwaren mgeoraciif-:-
(Ingeval bezwaren zijn ingebracbt op grond, 

dat de verkiezing niet overeenkomstig de daar
voor ge telde regelen plaats beeft, die bezwa
ren bier te vermelden.) 

(Ingeval wanorde in het stemlokaal of zijne 
toegangen den beboorlijken voortgang der ver
kiezing onmogelijk maakt, bier bij te voegen: 

De voorzitter van het stembureau verklaart 
te . . uren, dat naar de bevinding van bet 
stembureau wanorde den behoorlijken voort
gang cler verkiezing onmogelijk maakt. De 
verkiezing wordt claarop geschorst en tot 

. dag, den . . . . 1 . . des 
voormidclags te 8 uren verdaagcl. 

Onmidclellijk daarop is de stembus in tegen• 
woordigbeid der in het stemlokaal aanwezige 
kiezers behoorlijk gesloten en verzegeld met 
de zegels van 

En is hiervan 
opgemaakt. 

Gedaan te .. 

terstond dit prnces-verbaal 

. den . 1 
Voorzitter, 

Leclen, 
N adat de na de scborsing der verkiezing gebe

zigde zegels der stem bus, die voor den aanvang 
der bervatte verkiezing aan het stembureau is 

ingele,erd , zijn onderzocht en gescb~jdeE_ 
ongescbon en 

zijn bevonden, wordt op . . dag, den . . . 
1 . . . , des voormiddags te 8 uren de 
stembus ontzegeld, bet in urt. 41 van het 
Kiesreglement ,oor de Kamers van arbeid 
bedoelde pakket geopend en de verkiezing 
v oo rtgezet.) 

Te 3 uren wordt door den voorzitter van 
bet stembureau aangekondigd, dat de voor de 
inlevering der stembriefjes bepaalde tijd ver
streken is. De op dat tijdstip in bet temlokaal 
aanwezige kiezers worden tot het inleveren van 
hunne stembriefjes toegelaten. 

Het ter parafeering bestemde exemplaar der 
kiezerslijst wordt door de leden van het stem
bureau gewaarmerkt, met opgave, dat daarop 
ingevolge art. 35 van bet Kiesreglement voor 
de Kamers van arbeid zijn gesteld 
parafen. 

Van die lijst en de aan den voorzitter van 
het stembureau overbandigde oproepingen 
wordt een pakket gemaakt, betwelk verzegeld 
wordt met de zegels van . 

Onmiddellijk daarop wordt de stembus ge
opend. 

De stembriefjes worden dooreengemengd en 
geteld. Hun aantal bedraagt . 

Dit getal. met de opgave van bet aantal der 
op de bovenbedoelde kiezerslijst gestelde para
fen vergeleken zijnde, is gebleken te zijn 

grooter dan 
even groot als bet getal kiezers, dat aan de 

kleiner dan 
verkiezing beeft deelgenomen. 

De voorzitter opent de stembriefjes en deelt 
na opening van elk briefje den inhoud daarvan 
mede met inacbtneming van art. 47 van bet 
Kiesreglement voor de Kamers van arbeid. 

(In geval twijfel bestaat over de waarde van 
ecn of meer stembriefjes, bier te vermelden de 
redenen van twijfel en de beslissing benevens 
dat deze door den voorzitter onmiddellijk is 
bekend gemaakt.) 

Daarna wordt van de geopende, zoowel de 
geldige als de van onwaarde verklaarde, stem• 
briefjes elke soort afzonderlijk een pakket ge
maakt, betwelk verzegeld wordt met de zegels 
van .•. 
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De voorzitter maakt bekend, dat zijn uitge-
bracht . . geldige stemmen , waat·rnn 
op . op . 
en dat van onwaarde 7,ijn ve rklaard . 
stembriefjes. 

E r zijn door de in het stemlokaal aanwezige 
kiezers geen bezwaren ingebracbt. 

, de navolgende bezwaren ingebracbt: 
(In geval bezwaren zijn ingebracbt op grond, 

dat bet openen der stembriefjes of de beslis
sing over den inhoud daarvan niet overeen· 
komstig de daarvoor gestelde regelen plaats 
beeft, d ie bezwaren bier te vermelden .) 

En is hiervan aanstonds proces-verbaal op
gemaakt. 

Het stembureau is gedurende al deze werk
zaambeden onveranderd gebleven. 

(In geval verwisseling van het stembureau 
heeft plaats gebad, die verwisseling hier te 
vermelden met opgaaf van de redeuen en van 
den tijd cler verwisseling.) 

Gedaan tc . . , den 1 

MODEL IX. 

Voorzdter, 
Leden, 

Verkiezing voor eene Kamer van arbeid 
in meer dan eene gemeente. 

Proces-verbaal van de zitting van het stem 
bureau op . . . dag, den . 
1 . . in de gemeeute . 
tot het vaststellen van den uitslag der verkiezing 

. leden patroon(s) d 
van een lid werk- (man) (lieaen) ~an e 
Kamer vau arbeid voor . . aldaar. 

Het stembureau bestaande nit 

neemt in het stemlokaal plaats des voormid
dags te 9 uren. 

N adat de in de artt. 50 en 51 van bet Kies
reglement voor de Kamers van arbeicl becloelcle 
stukken aan bet stembureau zijn ingeleverd en 
de zegel s der pakketten zijn onderzocht en 

geschonden . 
ongescbonden bevonden, maakt de voorzitter 

bekencl, dat bij bet stembnreau in de gemeente, 
waar de zetel der Kamer van arbeid is geves
t igcl , in het geheel zijn uitgebracbt . . 
geldige ste=en, waarvan op 

. op . , alsmede, dat 
bij het sternbureau te 
in b et gebeel zijn uitgebracht . geldige 
stemmen, waarvan op . 

. . op . , terwijl bij 
elk van die stembureaux van onwaarde zijn 

verklaard respectievelijk 
stembriefjes. 

(Ingevn.1 eene nieuwe opening van de stern
briefjes uit een of meer cler in art. 48 van het 
Kiesreglement voor de Kamers van arbeid be
doelde pakketten heeft plaats gebad, dan hier 
te vermelden het daartoe strekkend besluit van 
bet stembureau, alsmede de reclenen, die daar
toe geleid bebben. 

Omniddellijk daarna worclen na de opening 
der ver:,;egelde pakketten de stembriefjes ge
opend. De voorzitter deelt na opening van elk 
briefje den inh0ud daarvan mede met iuacht
neming van art. 47 van het Kiesreglement Yoor 
de Kamers van arbeid. 

Iugeval er stembriefjes van onwaardc worden 
verklaard, bier te vermelden de redenen van 
twijfel en de beslissi ng benevens, dat deze door 
den voorzitter onmiddellijk is bekend gemaakt. 

Daarna wordt van de opnieuw geopende, 
zoowel de geldige als de van onwaarde ,er
klaarde, stembriefjes elke soort afzonderlijk 
een pakket gemaakt, betwelk verzegeld wordt 
met de zcgels van 

De voorzitter maakt bekend, dat op de op
nieuw geopende stembriefjes zijn uitgebracht 

. geldige stemmen, waarvan . op 
. op. 

en clat van onwaarde zijn verklaard 
stembriefjes. Deze getallen vergeleken zijnde 
met die, welke door het stembureau te 

blijkens het door dat bureau opge
maakte proces-verbaal aan elken persoon zijn 
toegekend, is gebleken te zijn 
daarmede overeenstemmende. 
(in geval van verscbil dit aan te geven.)) 

De voorzitter maakt bekend, dat het geza
menlijk getal der geldige stemmen . . . be
draagt en dat daarvan zijn uitgebracbt op 

. op . 
stemmen, terwijl het gezamenlijk getal der van 
onwaarcle verklaarde stembriefjes bedraagt . 

(Ingeval bet getal der in de pakketten gevonden 

t b . f' grooter . d h I k' s em n e Jes kleiner 1s an et geta · 1ezers, 

dat aan de verkiez ing heen deelgenomen, hier 
te vermelden, of dat verscbil op den uitslag 
der verkiezing van invloed beeft kwrnen zi,in, 
alsmede, dat die beslissing onmiddellijk door 
den voorzitter is bekend gemaakt .) 

De voorzitter maakt vervolgens als den 
uitslag der verkiezing bekend, dat 

verkozen ~ 
Z!Jn 

herstemming moet plaats hebben tusachen 
. en . 
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Er zijn door de in het stemlokaal aanwezige 
kiezers geen bezwaren inge~racht. 

de navolgende bezwaren mgebracht : 
(In geval bezwaren zijn ingebracht op grond, 

dat het opmaken van den uitslag der verkie
zing niet overeenkomstig de daarvoor gestelde 
regelen plaats heeft, die bezwaren hier te ver· 
melden.) 

En is hiervan aanstonds proces-verbaal op· 
gemaakt. 

Het stembureau is gedurende al deze werk• 
zaamheden onveranderd gebleven. 

(In geval verwisseling van het stembureau 
heeft plaats gehad, die verwisseling hier te ver· 
melden, met opgaaf van de redenen en van 
den tijd der verwisseling.) 

Gedaan . te den . . 1 

MODEL X. (Voorzfjde. ) 

Vocwzitte,·, 
Leden, 

Model van de verklaring, bedoeld in art. 65 van 
het Kiesregl,ernent voor de Karners van arbeid. 

De ondergeteekende 
geboren den . 
wonende te 

1 . . te . 
benoemd tot lid der 

Kamer van arbeid voor 
te . verklaart, clat hij gedurencle 

het kalenderjaar 1 
drie van de laatste tien kalenderjaren en we! 

van . tot . 

"') 
1 · patroon werkzaam is geweest en we!: 

a 8 werkman 
van tot in het bedrijf van 

bij te 

Te . den 

Aa-,i Biwge,neesfe,· en lVethouders 
van . 

(Achterzijde.) 

. 1 . 

Art. 76 van het Kiesregkrnent voor de Ka,ners 
arbeid luidt: 

(Hieronder te vermelden den geldcnden tekst 
van art. 76 van het Kiesreglement voor de 
Kamers van arbeid.) 

"') Betreft het een bedrijf als bedoeld in art. 
76 van het Kiesreglement, op te geven de 
maanden, welke de onderteekenaar in dat be
drijf werkzaam is geweest, voor zoover de 
opgaaf daarvan noodig is om zitting te nemen. 

26 September 1904. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien , 
betreffende zegelrecht van akten van be
noeming en beeediging van officieren bij 
weerbaarheidskorpsen. 

Omtrent nevensvermelde aangelegenbeid heh 
ik het gevoelen van den Minister van Finan
cien gevraagd. 

Deze bericht mij onder dagteekening -rnn 
21 September jl., afdeeling Registratie, 11•. 50, 
dat afscbriften van Koninklijke besluiten, hou
dende benoeming van officieren bij weerbaar
heidskorpsen, aan zegelrecht onderhevig zijn. 

Het van de beeediging dier officieren op te 
maken proces-verbaal kan worden aangemerkt 
als een stuk van orde en beheer, dat ingevolge 
art. 2i A n•. 3 der Zegelwet van zegelrecht 
is vrijgesteld. 
_ U R.E.G. gelieve bij voorkomende gelegen
heden de burgemeesters der gemeenten in Uwe 
provincie met het bovenstaande in kennis te 
stelleu . 

De Min·ister van Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secr.-Gener., (get. ) A. F. VANLIJNDEN, I. S.-G. 

27 Septernber 1904. BESLUI'r van den Minister 
van Staat, Minister van Oorlog, houdende 
uitvoering van bet Koninklijk besluit van 
5 September 1904 (Staatsblad n• 220.) 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
Gezien h et Koninklijk besluit van 5 Sepe 

tember 1904 (Staatsblad n•. 220) ; 
R eeft goedgevonden: 

Te bepalen: 
§ 1. De bij art. 2 vermelde o_pgaaf (her

nieuwde opgaaf) en aanvullingsopgaven ge· 
schieden, ten aanzien van de aan het Departe
ment van Oorlog onderhoorige, in kolom 3 van 
de lijst onder de punten 19-23 genoemde cate
gorieen van dienstplichtigen, door de autori 
teiten, daartoe aangewezen : 

door den chef van den genera/en staf: 
voor zooveel botreft de categorie, vermelcl 

onder punt 19 ; 
doo,· den inspecte:ur der artillerie: 

voor ;o:ooveel betreft de categorie, vel'meld 
onder punt 20; 

door den inspecteur van den ,qeneeskundigen 
dienst de,· landrnacht : 

voor zooveel betreft de categorie vermeld 
onder punt 21 ; 

door den hoofdintendant : 
voor zooveel betreft de categorieen , vermeld 

onder de punten 22 en 23 . 
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§ 2. De genoemde opperofficieren doen op 
den lsten November 1904 mededeeling aan 
het Departement van Oorlog van de autori 
teiten door hen aangewezen krachtens het be
paalde bij de vorige §. 

§ 3. De door de aldus aangewezen autoritei
ten in te zenden opgaaf (hernieuwde opgaaf) en 
aanvullingsopgaven zijn onderscheidenlijk inge
richt volgens bet bij deze beschikking gevoegde 
model I en model II. 

§ 4. De standplaatsen van de in art. 2 be
doelde commandanten in de Jandweerdistricten, 
of die hen vervangen, zijn vermeld in den 
Staat, die als bijlage bij deze beschikking is 
gevoegd. 

§ 5. De commandanten in het XXIIste, bet 
XXXIste en het XXXIVste landweerdistrict 
handelen met de door hen ontvangen opgaven 
(hernieuwde opgaven) en aanvullingsopgaven 
overeenkomstig de bepaling, vervat in het 
Jaatste lid van Titel I der Landweerinstmctie I. 

§ 6. De Jandweerdistrictscommandant houdt 
aanteekening van de dienstplichtigen onder 
zijne bevelen, behoorende tot de categorieen, 
aangewozen bij art. 1. 

Deze aanteekening geschieclt in een register, 
ingericht volgens het bij deze beschikking 
gevoegde model III. 

§ 7. In geval aan een Jandwee1·districtscom
mandant blijkt, dat zijne in de vorige § be
doelde aanteekening onvolledig of niet nauw
keurig is en hem tot afdoende voorziening 
hierin eene hernieuwde opgaaf onmisbaar voor
komt, zenclt bij zijne desbetreffende. mot rede-

nen omltleede kennisgeving aan het Departe
ment van Oorlog in. 

§ 8. Dienstplichtigen, die bij voldoening aan 
de bepaling, vervat in art. 7, zich aanmelden 
bij een korps of een troependeel, waartoe zij 
niet behooren, worden door den commandee
rende-officier van dat korps of dat troependeel 
van de Jandweer of van het leger op hnnne 
bestemming gedirigeerd, dan we!, indien znlks, 
met het oog op de omstandigheden niet wen
schelijk of niet dienstig ware, voor zoolang 
noodig in onderhoud opgenomen bij bet korps 
of het t roependeel onder diens bevelen. 

§ 9. De commandeerende-offioi er van het 
korps of het troependeel, waarbij zich dienst
plichtigen aanmelden ter voldoening aan de in 
de vorige § bedoelde, in art. 7 vervatte bepa
ling, geeft van die aanmeldingen zoodra doen
Jijk en rechtstreeks kennis aan het Departement 
van Oorlog. 

Slotbepalin,qen . 

§ 10. De landweerdistrictscommandanten, 
die boven en behalve met het bevel in het 
district, waarvoor zij zijn aangewezen, tijdelijk 
belas.t zijn met het bevel over een of over meer 
andere districten, houden ook voor dat district, 
of voor elk van die districten, een register aan , 
als in § 6 bedoeld. 

§ 11. Deze beschlkking kan worden aange
haald onder den titel van ,,Landweerinstruc
tie II" . 

's Gravenhage, den 27sten September 1904. 
(qet. ) J . W. B ERGANSIU~. 
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§ 3 der Landweeel'instructie 11. Mo1n:L I. 

OPGAAF betrekkelijk dienstplichtigen bij de Laudweer, behoorende tot de categot·ieen, aangewezcn bij artikel 1 van het Landwee r
Besluit II (Staatsblad n°. 220 van 1904) en ,·ermeld in de bij dat besluit behoorende ,,Lijst". 

Aan den Heer Gonimandant ·in he/ . . . • Landweerdistrict , 
. het Landweerdistrict 

(tevens plaatsvervangend commandant in de Landweerdistricten N•. • • .) te • · · • · · · • 

(a) . . . . . . . . . . . . . . . . 
OPGAAF betrekkelijk dienstplichtigen bij de Landweer, die behooren tot de categorien, aangewezen bij art. 1 van het L andwcer

Besluit II (Staatsblad n°. 220 van 1904) en in de bij dat besluit gevoegde ,,Lijst" vermelcl als bchoevende: 

In tijd van vrecle niet bij te wonen 

2. 8. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

lngeval van oorlog, oorlogsgevaar of andere bmtengewone 
omstandigheden 

niet in werkelijken dienst te 
kornen . 

11. 

= "' 8 
"' = ..., 
0 
0 
p. 

-~ 
" z 

12 13. 14. 

voorloopig niet in werkelijken 
clienst te komen. 

§ 
8 
"" = i5 
0 
p. 

a 
"' "' z 

17. 

ll 

19. 

Zl 

" " "5. 

g I ~ 
20. 

'1.'oelichtingen. 

21. 

De (a) 
. , den . 

(b) 

19 
voornoemd , 

(a) Dienstbetrekking of ambt van cl engenc, die belast is met cle smnenstelling en inzencling van cle opgaaf. 
(b) Hnndteeken ing. 



§ 3 der Landweerinstructie II. MODE L ll. 

AANVULLINGSOPGAAl!' betrekkelijk dienstplichtigcn bij de Landwcor, behooreude tot do catogorieen , aangcwozcn bij a ,tikcl l van hot 
Landweer-Besluii II (Staatsblad n•. 220 van 1904) en vermeld in do bij dat besluit bchoorende ,,Lijst". 

Aan den H eer Commandant in het . . . • Landweerdistrict, 
in het Landweerdistrict 

(fevens plaat.,vervangend commandant de LandweiJ'rdistricteri N•. .) te 

(a) . 
AA VULLING OPGAAF betrekkelijk dienstpli clltigen bij de L andweer , di e uehoorcn tot de ca tegorioen, aaDgewezcn uij art. l van 

het Laudweer-Besluit II (Sta.atsblad n•. 220 van 1904) en vermeld in de bi.i dat besluit gevoegde ,,Lijst" . 

Sedert de inzending op den . . 
. opgaa -- \ Totale sterkte van de 

. 19 . . van de (b) ermeuw e o gaaf op (c) 
vorige aauvu lingsopgaaforider het personeel aan· 

_ i_s_h_et~ p_e_rs_o_n_e_e_l _: -----------,--------------------1\wezigc di enstplichtigen bij 

vermeerderd met de dieustplichtigen 
de landweer. 

b1J vermmderd met de drnnstphcht1gen b1J de bovenbcdo Ide catego1·ieen 
··1 . . . . .. de landwce1·, die tot de 

landweer. beh ooren . 

(a) Dienstbetrekking of ambt van dengene, d ie belast is met de samenstel-
ling en de in:i:ending van de aanvullingsopgaaf. 

(b) Het uiet met den toestand overeenkomende wordt c1 oo rgeslagen. 
(c) Datum , waarop cle opgaaf worclt ingev.onden. 
(cl) Handteekening . 

Aantallen. 

11. 

Categorie 
(categorieen) 
tot welke be-

hoorcnc1e. 

12. 

De (a) 
(d) 

1'oelichtingen. 

I 
I 

I 13. 

'[(I ) Achter de namen van dienst
plichtigen, die wegens woon
plaatsverandering bij de vermin 
deringen worden vermeld, worc1t 
i11 deze kolom cle gemeente ge
noemd,welke laatstelijk door h en 

I verlaten is, zoomecle daaronderc1 e 

I 
gemeente , waarbeen zij zijn vcr
trokken . 

, den . . 19 . 
voornocmc1 , 

c,o 
c,o 
0:, 

,_. 
<O 
0 
,,::,. 
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§§ 6 en 9 der Landweerinstructie II. MODEL III. 

LAND WEE RD IS TRI C T N•. (I) 

REGISTER betrekkelijk de. dienstplichtigen bij de Landweer, behoorencle tot de cate
gorieen, aangewezen bij art. I van het Landweer-Besluit II (Staatablad n•. 220 
van 1904) en vermeld in de bij dat besluit behoorende ,,Lijst". (2) 

Te bestemmen : 
bladz. 1 t/m 20 voor de categorieen, ver

meld in kolom I der ,,lijst"; 
bladz. 21 t/m 40 voor de categorieen, ver

meld in kolom 2 der ,,lijst" ; 
bladz. 41 t/m 120 voor de categorieen, ve r

meld in kolom 3 der ,.lijst"; 
bladz. 121 t/m 288 voor de categorieen ver

meld in kolom 4 der ,,lijst" ; 

De bladzijden van clit register , ten getale 
van . . . . door mij gewaar-
merkt. 

. , den . . . . 19 . 

De Coinniandant in het landweerdiafrict, 

N .B. Bij vernieuwing, het oude register 
door den landweerdistrictscommandant te be
waren. 

(1) Voor elk landweerdistrict reeds dadelijk 
een afzonderlijk register aan te leggen. 

(2) Ook omtrent de _dienstplichtigen, be
hoorende tot de categorieen, vermeld onder 
de punten 1 tot en met 5 in de eerste drie 
kolommen van de ,,Lijst" en bedoeld bij art . 3 
van het besluit, geschiedt alzoo aanteekening 
in het register, en zulks in de distri~jfxo&en 
XXII-XXV, XXXI- XXXII en -
XXXVI in het register onderscheidenlijk van 
het XXIIste, het XXXIste en het XXXIV ste 
dist rict. Overigens wordt door den co=an
dant in het XXIIste, het XXXIste en het 
XXXIVste L andweerdistrict een ongeveer ~e
lijk aantal dienstplichtigen toegewezen ter m
schrijving in het register van elk der districten 
onderscheidenlijk in de groep XXII-XXV, 
XXXI- XXXII en XXXIV-XXXVI. 

("') Aanteekening betrekkelijk de dienst
pl ichtigen bij de Landweer, aangewezen bij 
art. 1 van het Landweer-Besluit II (Staatsblad 
n•. 220 van 1904) en vermeld in 

KOLOM 1 

van de bij dat besluit behoorende ,,Lijst" . 

(Behoeven in tijd van vrede niet bij te wonen de 
oefeningen, verineld i n art. l der Landweerwet. ) 

,:. I ~~ o:: <l,) ., 
0 ~ ~,a ~ c 0 --~ ~ A:::? ~ "' "C "'"' : H:~ . l,£ 

@Q 1--·-..o ., 
"' a, ec..., 

Q)t41~ ~ 0 :.; 
"' ,.c "'"' 

s § f*• ·,::-o ~ g "' "' ,.c -..., 
" 0,--4 '-< A.! -: "' ..Oec "' a'f S..., g A a, 
"' z Ss-. -- 0 "' 0 

~o~ ~,££~ os H 

I 2. 
0 ~ 

1. 3. 4. 5. 

I 

("') Het opschrift op bladz. 21 te doen luiden als volgt: 

,,Aanteekening betrekkelijk de dienstplichtigen bij de Landweer, aangewezen bij art. 1 
van bet Landweer-Besluit II (Staatsblad n•. 220 van 1904) en vermeld in 

KOLOM 2 

van de bij dat besluit behoorende ,,Lijst". 

(Behoeven in tijd ·van vrede niet bij te wonen het onderzoek, voorgesclweven in art. 29 der 
Landweerwet)." 

25* 
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Voorts worden op de blaclz. 21 t/m 40 in de 
3de rubriek van het overigens gelijkluidend 
boofd van den staat in plaats van de woorden: 
,,KOLOM l" gesteld de woorden: .,KOLOM 2"; 

Het opschdft op bladz. 41 te doen luiden 
als volgt : 

,,Aanteekeniug betrekkelijk de dienstplich
t igeu b ij de L andweer, aangewezen bij art. 2 
van het Landweer-Besluit II (Staatsblacl n• 220 
van HJ04) en vermeld in 

KOLOM 3 

van de bij dat besluit beboorende ,,Lijst". 

(Behoeven in geval van oorlog, oorlogsgevaa,· of 
andere buitengewone omstandigheden niet in 

werkeli;jken dienst te k01nen)". 

Voorts worden op de bladz. 41 t/m 120 in 
de 3de rubriek van bet overigens gelijkluidend 
boofd van den staat in plaats van de woorden : 
,,KOLOM l" gesteld de woorden: ,,KOLOM 3"; 

Het opscbrift op bladz. 121 te doen luiden 
als volgt: 

,,Aanteeken ing betrekkelijk de dienstplicb
tigen bij de Landweer, aangewezen bij art. 1 
van het Landweer-Besluit Il (Staatsblad n•. 220 
van 1904) en vermeld in 

KOLOM 4 

van de bij dat besluit beboorende ,,Lijst". 

(Behoeven in geval van oorlog, 001·logs_qevaar of 
ande1·e buitengewone omstandigheden voorloopi_q 

niet in werkeli;jken dienst te ko,nen)." 

Voorts worden op de bladz. 121 t/m 288 in 
de 3de rubriek van bet overigens gelijkluidend 
boofd van den staat in plaats van de woorden : 
,,KOLOM 1" gesteld de woorden: .,KOLOM 4". 

§ 4 der Land weerinstructie II. BIJLAGE. 

S T A A T , aangevende de verdeeling van het 

Rijk ; n Landiveerdistr-icten en de standlj)laatsen 

van de landweerdistrictscomrnanclanten, of 

die hen vervangen. 

I 
I 

GEMEE TEN . 
I 

I 
Fries- \Barradeel 
land . Bolsward 

Franeker 
Franekeradeel 
Harlingen . 
Hemelumer Olde-

phaert 
Hennaarderadeel 
Hindeloopen 
Sneek . 
Stavoren 
Won eradeel 
Workum 
Wijm bri tseradeel 
IJlst . 
Baarderadeel . 
'tl3ildt 
Ferwerderadeel 
Idaarderadeel . 
Leen warden 
Leeuwarderadeel 
Menaldumadeel 
Rauwerderhem 
Utingeradeel . 
Achtkarspelen 
Ameland . . 
Dantumadeel . 
Dokkum 
Kollumerland 
Oostdongeradeel. 
Schiermonnikoog 
Smallingerland . 
Tietjerksteradeel 
Westdongeradeel 

Aengwirden . . ·:: I Don iawerstal . 
Gaasterland 
Hasker land 
Lemsterland . . 
Ooststellingwerf. :_· ~ Opsterland. . . 
Schoterland 
Sloten . . . . 
W eststellingwerf 

~ p 
'"" "' A "' g~g '"Cl_s r-d.9 
~ 8- A.a: P..., ~ t ·C ..... ;... 

"'p ..- t:,o't; I>"' 
: ~~ p·- "'"' ·-"=' -:;A .. " ... ,_, ,_ _., 

"'"' d ~ 

"'"" 0"' ~ s 
... "" s a~ I>;: ,§- 1:1 ol'"Ci 
~ ~j I> p p 0 

""" "'"' ..., 
z" ~H r:F.!. 

"" 

I. 

II. 

ill. 

IV. 
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bi)~ 
"' A 

0 bJ) - I>"' 
z ~ §;a .i·- 00"0 

GEMEENTEN. --"O +> A !;; > .µ ~ ........ 
"'"' ~;~ "'"' ~s 0 0"' 

~ "8'°" ;;:.- ~ ,§' s a.," "@,,:; 
a bJl °' I> 0 >l 0 

"'" ;, ..:l "' "' ..., 
z~ ~H w 
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bi)~ I> § 0 bJl -
A -~ 'Z GEMEENTEN. ,. ""' o·- 00,0 
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0 "' "'"' 0 ~g; 0"' !~ ~ 

"" "" > > 
I>; S 5" - ,.. 

"' "" -"" I> 0 00 ~;~1 "'"" .2s " ~,.:i w 

Grouin· IAduard . 
geu. Ezinge . 

Groningen . 

Ilrenthe.,Diever . 
Dwingelo 
Eelde 

Grootegast . 
Grijpskerk . 
Haren 
Hoogkerk V . 
Leek. 
Marum . 

P,-;:; Noorddijk ..., "' IOldehove .2 2 
Oldekerk .;;S 
Zuidhorn • I oo 0 ·- " Adorp "E,,:;~ P>-
Appinged,un ~ 0 

> <1)__, ..., 
Baflo . ,.. bi)" " . ""c·- · - 0 Bedum .... "' §~~ ~ bi) 
Bierum H ,_,_ ·-,::, --o ·-
Delfzijl C :'E ,_, A 

·- 00 (p "' 0 Eenrum. ..., "' "''"' 
Hoogeza11d. ~ ~;: ~c, ., _--o 

§ Kantens .. "O 0. 0 

Kloosterburen a~~ H 
Leena S f.S 
Loppers um. VI. s a, ..., o..., A 
Middelstmn " C\l 
Sappemeer. Q) -~"O 

Slochteren . Q 

Stedum . 

IGasselte. 
Gieten . I Norg . . 
P eize . . , ) VIII. p ;:;1-1 
!Roden p:'"H 2 0 
Rolde ..., El "' 
Smilde .2 0~ z <:.) ' 

Vledder . .;°Src r" l=l 
Vries . ~ §.§ H 

Zuidlaren "'b.()<l P>-

Coevorden. 
g: c·c ..., 

. \ ,.. .,..., 
" Dalen 'g t;g ·.:: ci ..., "' 

•E=en. ~~~ 00 00 

Havelte. -~~ ~ ~.;J 
Hoogeveen. "' -"'-o Q) 

Meppel ~0.§ :,, 
"O 

Nijeveen 0 "' - ,::, 

Odoorn ""'~ "' 
I X. sf" H 

Oosterhesselen s O, •-

Ruinen o__, ~ 
<:.) rn d 

Ruinerwold A·-"'O 
Schoonebeek 
Sleen. 
Westerbork 
de Wijk 
Zuidwolde . 

ten Boer Zweelo 
Uithuizen Over- Avereest 
Uithuizermeden . 
Ulrum 
Usquert. 

ijssel. Blankenham 
Blokzijl . . 
Dalfsen . 

Warffum Genemuiden 
Winsum • I Giethoorn en+> 
't Zand 
Beerta 
Belli11gwolde 
Finsterwolde H ' . 
Meeden . H Op<j 

Midwolda ~ ~>; 

Grafhorst · - 0 
?1" . Gramsbergen . ....,~p;,. 

den Ham .. .g ~ ~ 
Ambt-Hardenberg ~~~ 

Stad-Hardenberg ·- s~ .. 
Hasselt . ]8H P1 

Mun ten dam tl 2~ N ieu we-Pekela ·- 0 .;; " 8 N ieuwe Schans ;arg§ 
Nieuwolda. .... a,..., P>-
Noordbroek VII. "'b.()<l ..., 

(l) c:: .,.., 
" Onstwedde. ~~.t ·;:: ci 

Oude-Pekela r-g t;a ~; Scheemda ~;~ 
f;;~ Termunten 

~ Vl 43.) 

'.Z~~ "' V eendam "'~"O :,, 
V1a!twedde ~ p..~ "O 
W e de .. 0 oo - § 

"'0"' H Wildervank s a,"O 

Winschoten s t .S 
Zuidbroek. 

o __,~ 

: t " 00 "' Drenlhe . Anlo. A·-"" 
Assen VIII. Beilen :\ Borger 

Heino "'"" - ..., 
~ § .§ 0 

IJ sselmuiden . ·:::: . 
"g b.0,2 ..., "' 

Kampen 
,,, _ 

X. 
d Q ._. ;.a "o ,......, d._, 

Kamperveen ~ ~-~ :... :,, 
Kuinre ·- ~eo ~ N ..., "' .... 
Nieuwleusen a~~ " ""' Oldemarkt . "O":,, " 2-a-g "' 01st ,.:I 
Ambt-Ommen ;:: "' 

~ "' -
Stad-Ommen E""' 
Raalte g~~ 
Staphorst Q;) +;I ,,.. 

Steenwijk A 
Steenwijkerwold. 
Am bt-V ollenhove 
Stad-Vollenhove. 
W anneperveen 
Wilsum. 
Wijhe 
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I 
Over- Zalk en y eecaten · / 
ijssel. Zwartslms . . . . 

Zwolle . . . . · \ X. 
Zwollerkerspel . . 
Ambt-Almelo . . 
Stad-Almelo . 
Bathmen 
Denekamp. 
Deventer 
Diepenveen 
Hellendoorn • > XI. Holten 
Ootmarsum 
Rijssen . 
Tubbergen . 
Vriezenveen 
Wierden 
Borne 
Ambt-Delden. 
Stad-Delden 
Diepenheim 
Enschede 
Goor. 
Haaksbergen . • > XII. 
H engelo. 
L onneker 
L osser 

: l Markelo. 
Oldenzaal 

: I W eerselo 
Golder· Borculo. 
land . Brummen . .. 

Eibergen 
Epe 
Gorssel . 
Groenlo. 
Laren 
Lichtenvoorde 
L ochem. xm. 
N eede 
Ruurlo 
Voorst 
V orclen . 
'iVarnsveld . 
Winterswijk : 
Zutphen 
Aalten • I 
Angerlo . -I 
Bergh 
Didam . . . . . 
Dinx-i;ierlo . . . . 
Does urgh . . .. 
Ambt-Doetinchem . 
Stad · Doetinchem XIV 
Duiven . 
Gendringen 
Hengelo . .. .. 
R erwen en Aerdt . 
Hummelo . 
Pannerden . 
Rbeden . 
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Lim- Eygelshoven 
burg. Geleen .. 

Geulle 
Heerlen. 
Hoensbroek 
Hulsberg . 
Jabeek .. 
IKerkrade . 
Klimmen . 
Limbricht. 
Meerssen 
Merkelbeek 
Munstergeleen 
Nieuwenhagen 
Nieuwstad. 
Nuth. g Obbicht en Papen -

hoven. H 
Oirsbeek l>1 ~: Sch[)esbergh 
Schimmert . H@ 
Schinnen i><j'g 
Schin op Geui1e: .s s .. 
Schinveld . . . ~ Simpelveld. !, s 

~ we 
Sittard ;; c,) H Spaubeek '°''Ci l><j...; 
Stein . . ~ § . ...,~ 
Ubach ove; W 01:m~ ;;::~ c, __ 

Ulestraten . i5 §i> ~~ '° P-H Urmond ~ ~1>1 ;.a : 
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Borgharen . . . "'"' s ;,- il= 
Cadier en Keer . o~"O 
Eysden . .. c, C 

"'"' St. Geertruid . ~---
Gronsveld 

A 

Gulpen 
Heer 
Houthem 
Itteren ,-..; 
Maastricht . ~ Margraten. ) 

H Mesch . l>1 
Mheer 
Noorbeek 
Oud-Valkenburg. 
Oud-Vroenhoven 
St. Pieter 
Ryckholt 
Slenaken 
Vaals. 
Valkenberg 
W\jlre . ' 
W1ttem. 

Mij bekend, 
De Secr.-Gener. van het De:ziartement van 001·/og, 

(get.) ADEL, l0 • S.-G 

·28 September 1904. KENNISGEVING van bet 
bestuur der Rijksverzekeringsbank betref
fende de verdeeling van bet Rijk in dis
tricten, voor den geneeskundigen dienst 
dei· bank en aanwijzing voor de contro
leerende geneeskundigen, van het ambts
gebied waarbinnen zij bevoegd zijn, bene
vens hunne standplaatsen. 

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank brengt 
ter algemeene kennis , dat het overeenkomstig 
artikel 2 van bet Koninklijk besluit van 2 Juni 
1903, n°. 77, voor den geneeskundigen dienst 
der bank bet Rijk, met ingang van 16 Sep
tember 1904, heeft verdeeld in negen distric
ten , aanwijzende voor elk cler hieronder ge
noemde controleerend geneeskuncligen het 
ambtsgebiecl, waarbinnen bij bevoegcl is, en 
de stanclplaats, waar hij is gevestigd. 

1. H et district <Jroningen omvat de provin
cien Friesland, Groningen, Drentb e en de 
eilanden Vlieland en Terschelling ; controlee
rend geneeskuudige dr. F. B. J\fossEL, te Gro
ningen. 

2. H et district Deventer omvat de prO\·incie 
Overijssel, en vau cle provincie Gelderland de 
gemeenten Zutphen, Brummen, Warnsrnld, 
Vorclen, Gorssel, Lochem, Laren, Borculo, 

eede, Runrlo, Groenlo, Eibergen, Lichten- · 
voorde, Winterswijk, .A.alten, Wisch , Dinx
perlo, Genclringen, .A.mbt-Doetincbem, Doetin
chem, Zelhem, Humme\o, Henge\o, Steende
ren , Doesburgh, Voorst, .A.peldoorn, Epe, 
H eerde, Hattem, Oldebroek, Elburg en Doorn
spijk; controleerend geneeslmndige dr. E. .J. 
BUNING, te Deventer. 

3. H et district Utrecht omvat de provincie 
Utrecht, het gedeelte der provincie Gelderland, 
dat niet tot het district Deventer beboort, en 
van de provincie Zuidholland de gemeenten 
Vianen , Hagestein , Everdingen , Schoonre
woerd, Hei- en Boeicop, Lexmond, .A.meid~. 
Leerdam , .A.speren, Heukelom, K edichem, 
Nieuwland, L eerbroek, Meerkerk ; controlee
rend geneeskundige dr. J. M . BAAR'l' DE LA 
FAILLE, te Utrecht, 

4. H et district Arnsterclam omvat cle ge
meenten Amsterdam, 8loten, Watergraafs
meer,Ouder-.A.mstel, Nieuwer-Amstel, Diemen, 
Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp , bet 
Gooi, de eilanden Texel , Wieringen , Marken, 
Urk; controleerend geneeskundige G. P. VAN 
TROOIJEN, te Amsterdam. 

5. H et district Lei.den omvat de gemeente 
L eiden, het gedeelte van de provincie Zuid
holland benoorden den Rijn en de provincie 
Noordholland, uitgezonderd de gedeelten dier 
provincie behoorende tot de d istricten Gronin-
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gen en Amsterdam; controleerend geneeskun
dige dr. T. BIJLEVELD, te Leiden, 

6. Het district Rotterdarn omvat de gemeen
ten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maas
sluis, en van de gemeente 's Gravenzande de 
buurtschap Hoek van Holland; controleerend 
geneeskundige dr. C. H. VAN HERWERDEN, te 
Rotterdam. 

7. Het district 's G.-avenhage omvat het ge
deelte der provincie Zuidholland, dat niet tot 
de districten Utrecht, Leiden of Rotterdam 
behoort, en van de provincie N oordbrabant de 
gemeenten W er ken dam, de W er ken en Sleeu
wijk, Woudrichem; controleerend geneeskun
dige dr. D. SNOEOK HENKEMANS, te 's Gra
venhage, 

8. Het district Breda omvat de provincie 
Zeeland en het Westelijk gedeelte der provincie 
Noordbrabant, omvattend de gemeenten Breda, 
Prinsenhage, Teteringen, Ginneken en Bavel, 
Chaam, Rijsbergen, Zundert, Etten en Leur, 
Tilburg, Gilze en Rijen , Alpen en Riel, Baarle
Nassau, Goirle, Hilvarenbeek, Diessen, Oos
terhout , 's Gravenmoer, Dongen, Terheyden, 
Rozendaal en Nispen, Rucphen en Varenseinde, 
Hoeven, Oudenbosch, Oud- en Nieuw-Gastel, 
Worm, Bergen op Zoom, Halsteren, Woens
drecht, Huibergen , Ossendrecht, Putten, Steen
bergen, Dinteloord en Kruisland,Nieuw-Vosse
meer, Zevenbergen, Klundert, Willemstad, 
Fijnaart en Heiningen, Standdaarbuiten, Geer. 
truidenberg, Made en Drimrnelen, Hooge- en 
Lage-Zwaluwe, Raamsdonk, Waspik; contro
leerend geneeskundige G. A. W. F. LosEOAAT 
VAN Nou11uYS, te Breda. 

9. Het district Venlo omvat de provincie 
Limburg en het gedeelte van de provincie 
Noordbrabant, dat niet tot de districten 's Gra
venhage of Breda behoort; controleerend ge
neeskundige L. J. A. J3RAAKENBURG v AN BAO· 
KUM , te Venlo. 

Amsterdam, 28 September 1904. 
Het Bestuur der Rijksverzekeringsbank, 

(get. ) R. MACALES'J'ER LOUP. 
H. P. B. VAN BERLEKOM. 
K. F . KONING. 

30 Septe,nbei· 1904. BESLUIT, betreffende hu
welijken van vrijwillig dienende militairen 
beneden den rang van officier. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 27 September . 
1904, Kabinet, Litt. Z•' ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 23 Augus• 
tus 1904 (Staatsblad n°. 216), houdende intrek• 

king van de Keizerlijke Decreten van 16 Jun 
1808, 3 Augustus 1~8 en 28 Augustus 1808 
(Bulletin des Lois n°'. 195, 199 en :lOl) betref
fende o. a. de huwelijken van militairen beneden 
den rang van officier bij de Landmacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan Onzen Minister van Oorlog op te dragen 

het vaststellen der bepalingen betreffende het 
verleenen van toestemming tot het aangaan 
van eeu huwelijk aan vrijwillig dienende mi
litairen beneden den rang van officier, behoo
rende tot de Landmacht. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken. 

's Gravenhage, den 30 September 1904. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister ·van Staat, Minister van Oorlog, 
(get.) J. W. BERGANSIUS. 

5 October 1904. BESLUI'r, houdende nadere 
wijziging der bepalingen omtrent de zee
brieven en jaarpassen in Nederlandsch
Indie. S. 226. 

V{IJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van den 20sten Juli 1904, Litt. A' 
n°. 24; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Augustus 1904, n°. 13) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 September 1904, 
Litt. A', n°. 25; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Koninklijk besluit van 30 Januari 1874 

(Nede:rlandsch Staatsulad n°. 15, Indisch Staats
blad n°. 113), houdende bepalingen omtrent de 
zeebrieven en jaarpassen in Nederlandsch-I ndie, 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 18 April 
1904 (Nederlandsch Staatsblad n°. 71) wordt 
nader gewijzigd als volgt : 

1°. Het 2de lid letter f van artikel 1 worclt 
gelezen als volgt : 

f. vaartuigen, ten hoogste zeven en een hal
ven Ma. metende. 

20. In het tweecle lid van artikel 21, zooals 
het luidt ingevolge de Koninklijke besluiten 
van 27 Maart 1888 en 8 }1aart 1892 (Nede1·
landsche Staatsbladen 1888 n°. 68 en 1892 n°. 49; 
Indische Staatsbladen 1888 n°. 109, 1892 n°. 121) 
wordt in plaats van ,,vijf last" gelezen vijf
tien MJ." 

3°. In artikel 22 letter b worden na het 
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woord ,,beeedigcle" ingelascht de woorden ,,en 
kosteloos te zijnen bm eele opgemaakte of 
ingevulde". 

4°. Artikel 25 wordt gelezen als volgt: 
In cle gevallen , becloeld bij artikel 23, let

ters a en c, wordt op aanvraag der belang
hebbenden, welke ook mondeling kan worden 
geclaan, een nieuwe jaarpas uitgereikt. 

A an deze aanvraag wordt geeu gevolg ge
geYen, zoolang de vervallen jaarpas niet is 
iQgeleverd en voorts niet clan nadat : 

a. h et in artikel 22 letter a bedoelde stuk 
is overgelegd ; 

b. ten genoegen van cle autoriteit, die be
,·oegd is tot het afgeven van den jaarpas, is 
aangetoond , dat het vaartu ig nog volcloet aan 
de voorwaarclen, gestelcl bij artikel 3. Indien 
die autoriteit eene nieuwe verklari ng als be
cloelcl in ·art ikel :c2 letter b vordert , wo1·dt die 
verklaring kosteloos te haren bureele opge
maakt of ingevulcl en daarna voor haar be
eedigd. 

Een nieuwe jaarpas kan op bovenstaanden 
voet mecle worden uitgereikt, wanneer vol
cloende blijkt, dat de vroegere buiten schuld 
der belanghebbenclen is ve rloren gegaan of niet 
kan worclen overgelegcl . 

5°. Artikel 26, zooals bet luiclt ingevolge 
bet Koninklijk besluit van 27 December 1901 
(N ect&rlanclsch S taatsblad n°. 275, Inclisch Staats
blacl 1902 n°. 132), wordt aangevuld met de 
Yolgende bepaling: 

,,Die autoriteit is mecle bevoegd om , na de 
aan vraag om een jaarpas in orde te hebben 
bevonden , in afwachting van de uitreiking 
claarvan , al dadelijk ten behoeve van bet vaar
tuig , waarvoor de aanv raag om een jaarpas 
gedaan is , een certificaat af te geven voor eene 
bepaalde reis naar eene of meer havens binnen 
Nederlanclsch-Indie, welk certificaat kosteloos 
wordt opgemaakt en van zegelrecht is vrijge
s teld". 

Onze Minister van K olonien is belast met 
<le uitvoering van dit besluit, dat in h et Staats
blad zal worden geplaatst , en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
W aterstaat , Handel en Nijverheid en van 
Bnitenlandsch e Zaken en aan den Raad van 
" tate. 

Dobbin , den 5den October 1904. 

(get.) WILHELMI N A . 

De ,'l!finiste,· van K olonien , (get. ) I DENBUR G. 

(Uitgeg. 19 Oct. 1904.) 

10 October 1904. BESLUIT, tot toepassing der 
wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
aangevulcl door de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblacl n°. 164) en gewijzigd bij arti
kel 19 van de wet van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmettelijke ziekten en tot 
wering barer uitbreiding en gevolgen. 
S. 227. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblacl n°. 80) , aangevuld 
door de wet van 20 Juli 1884 (S taatsblacl 
n°. 164) en gewijzigd bij artikel 19 van de 
wet van 15 April 1886 (S taatsblad n°. 64), tot 
vaststelling van buitengewone maat regelen tot 
afwending van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering h arer uitbreiding en gevolgen, nood
zakelijk is wegens h et voorkomen van pest en 
andere der bedoelde ziekten op enkele plaatsen 
in het bui tenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 September 1904, 
n°. 7460, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en 
van Onzen Minister van F inancien van 13 Sep
tember 1904, n°. 60, afdeeling Invoerrechten 
en A ccijnzen ; 

Gelet op Ons beslui t van 3 October 1903 
(Staatsblad n°. 266); 

Den Raad rnn State gehoord (advies van 
27 September 1904, n°. 19) ; 

Gelet op het nacler rapport van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 3 Oc
tober 1904, n°. 8175, afdeeling Binnenlanclsch 
Bestuur, en van Onzen Minister van Financien 
van 6 October 1904 , n°. 22, afdeeling Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A rt. 1. In-, door- en vervoer van lompen , 

gebruikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf- en beddegoed zijn verboden nit landen 
of plaatsen door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens ten min ste 
een dag v66r dat zij in werking treden door 
plaatsing in de N eclerlanclsche Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

Onze voorr.oemde Ministers zijn bevoegd 
die aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls 
de omstandigheden dit gedoogen of noodig 
maken, alsmede te bepalen of en in hoever 
de bagages, door reizigers medegebracht, onder 
het verbod zijn begrepen. 

De beschikkingen over deze onderwerpen 
worclen ook in de N ecl('Jrlandsche Staatscoiwan t 
geplaatst . 
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2. Heeft het verbod afwending ,an de 
Aziatiscbe cholera ten doe!, dan gedragen 
·zich Onze genoernde )Iinisters hij aamvij7-ingen 
betreffende den in- en doorvoer nit landen , 
<lie toegetreden zijn tot de op 15 April 1893 
te Dresden gesloten en bij de wet rnn 9 Juli 
1894 (Staatsblad n°. 94) goedgekeurde inte rna
tiouale overeenkornst tot wering der cholera, 
naar de hepalingen van die overeenkornst. 

H eeft bet verbod afwending rnn de pest 
ten doel, clan gedragen zich Onze genoemde 
2t1inisters bij aanwijzingen betreffende den in
of doorvoer uit lanclen, die toegetreden zijn 
tot de op 19 )faart 1897 te Venet·iii gesloten 
€ 11 bij de wet nm 14 ,Juli 1898 (Staatsb/ad 
n°. 175) goedgekemcle intemationale sanitaire 
conventie, naar de bepalingen van die conventie. 

3. H et tegenwoordig besluit, dat gedurende 
een jaar van kracht bli,ift, treedt in werking 
op den tweeden dag na dien der dagteeken ing 
,an bet Staatsblacl en van cle Staafscourant , 
waarin bet is geplaatst. 

Onze Ministers van Biunenlandsche Zaken 
<Jn van Financien 7-ijn belast met de uitvoering 
van clit besluit, dat in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden nan 
den Raad van State. 

Dobbin, den 10 October 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

De JJJiniste,· van .F'inancien, 
(get. ) HARTE YAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 22 Uct. Hl04.; 

10 October 1904. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Drenthe cl.cl . 18 September 1903, n°. 5, 
waarbij aan R. MULDER te Nijeveen ver
gunniJJg is verleend tot het leggen van 
eene hrug over de Stouivsloot aldaar. S. 228. 

vVrJ WILHELMINA, ENz. 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
vVaterstaat, Handel en Nijverbeid van 6 Juli 
1904 , L• I. I . , afdeeling Waterstaat, tot ver
:nietiging van h P, t besluit van Gecleputeercle 
Staten van Dren the c1.c1. 18 September 1903, 
n°. 5, waarbij aan R. MULDER te Nijeveen ver
gunning is verleend tot het leggen van eene 
brug over de Stowcsloot alclaar; 

Overwegende, dat dit besluit steunt op arti
kel 23 van het reglement op de waterleidingen 
in D,·enthe, welk reg,lement, voor zooveel bet, 
gelijk bier, betrekking beeft op waterleidingen 
.onder toezicht nm waterschaps- of veensclrnps• 

1904. 

besturnn, behoort tot de algerneene reglementen, 
bedoeld in artikel 19 der wet van 10 Nornm
ber 1900 (Staatsblad 11°. 176) ; 

dat het besluit alr,oo volgens artikel 21 dier 
wet door het gezag, met het dagelijksch bestuur 
der betrokken instelling, zijnde het waterschap 
Nijeveen-Kolc/e,·-veen, belast, ter openbare kennis 
had moeten worden gebracht en voor belaug
hebbenden ter inzage gelegd, welk een en ander 
echter door bedoeld ge7,ag is nagelaten; 

Overwegende, dat tengevolge van dit ver· 
7,uim het besluit rnn Gecleputeercle Staten 
niet voldoet aan de eischen voor een clergelijk 
bes] uit hij de aangehaalde wet ges telcl: 

dat van zooclanig beslnit krachtens artikel 19 
dier wet beroep moet kunnen worden ingestelcl; 

clat, nu het besluit rnn Gecleputee rde Staten 
n iet is bekend gemaakt en ter inzage gelegcl, 
het in strijd met de wet voor beroep onvat
baar is geworden en alzoo op groncl van strijcl 
met de wet behoort te worden vernietigcl; 

Gelet op artikel 166 cler provinciale wet; 
Den Raad ,an State gehoord, advies van 

30 Augustus 1904, 11°. 18; 
Gclet op het nader rapport van ·onzen Minis

ter van Waterstaat, Handel en Nijverbeicl van 
1 October 1904, 11° . 223, afcleeling Waterstnat; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
het in boofde clezes vermeld besluit van 

Gedeputeerde Staten van Drenthe te vernietig·en 
wegens strijd met de wet. 

Onze J'\iinister van ,Vaterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoe,·ing van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblacl 7,a\ wor
den geplaatst en waarvan afschl'ift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Dobbin , den lOclen October 1904. 

(get.) WILHELM.IN A. 
De }).fi n. van 1Vcderstaat, Handel en Nijverlieid, 

(get. ) DE MAREZ On~NS. 

(Uitgeg . 29 Oct. 1904.) 

10 October 1904. .BESLUIT, tot vemiet iging 
van het besluit van Gedepnteerde Staten 
van Drenthe cl .cl. 23 December 1903, 11°. 19, 
genomen op het ,erzoek van :i\'Ir. S. A . 
VENING j)'[:i-;rNEHZ te Arnsferclam en G. H. 
VA~ SENDRN te Baa,,·n , clirecteuren der 
Drentscbe Lanclontginningrnaatschappij, 
gevestigcl te A,nsterc/a-m, om eene gewij
zigde vergunning tot ver,ening van per· 
ceelen oncler Em-men en Schoonebeek. S. 229. 

WIJ vVILHEL:YIINA, ENZ. 

Op de Yoordracht van Onzen Minister van 
1Vaterstaat, Handel en Nijverheid nn 12 Juli 

26 
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1904, n°. 261, afdeeling vVaterstaat, tot ve t·· 
nietiging ,, an het besluit van Gedeputee1·de 
Staten van D,·enthe d.cl. 23 December 1903, 
n°. 19, genomen op bet verzoek van Mr. S. A . 
VENING MEINESZ te Amsferda,n en G . H. VAN 
SEl.'"DEN te Baarn, directeuren der Drentsche 
Land ontginningmaatschappij , gevestigd te A11t

sferda-m, om eene gewijzigcle ,ergunning tot 
vervening van perceelen oncler E,ninen en 
Schoone/Jeek ; 

Overwegende, dat, vern1i ts dit beslnit, in 
verbancl met zijne afwijzende strekking, niet 
ancle1·s kan worden opgevat clan als eene be
schikking, waarbij doo r Gedeputeerde Staten 
eene vergunning tot ve rven ing wordt gewei
gerd, van dit besluit naar artikel 5 de t· wet 
van 13 Juli 1895 (Staats/Jla cl n°. 113) beroep 
op Ons is toegelaten binnen dcrtig dagen nadat 
de beslissing van Gedeputeerde Staten op de 
in dat artikel omschreven wijze te r openbare 
kennis is gebracht; 

clat Gedeputeerde Staten dey,e bekendmaking 
echter hebben nagelaten ; 

Overwegende, dat tengevolge van dit vcrzuim 
het besluit van Gedeputeerde Staten niet vol
doet aan de eischen , voor een dergelijk besluit 
bij de aaugehaalde wet gesteld ; 

dat van zulk een besluit krachtens artikel 5 
dier wet beroep moet kunnen worden ingesteld ; 

dat, indien zoodanig besluit niet ter open bare 
kennis is gebracht , bet in strijd met de wet 
,oor beroep onvatbaar is geworden en alzoo 
op grond van sti·ijd met de wet behoort te 
worden vernietigd; 

Gelet op artikel 166 der provinciale wet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

30 Augustus 1904, n°. 19; 
Gelet op bet nader rapport van Onzen 

Minister van vVaterstaat, Handel en Nijver
heid van l October Hl04, n°. 224. afdeelin g 
Waterstant; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Drenthe cl.cl. 23 December 1903, n°. l9 , te 
vernietige n wegens strijd 111et de w et . 

Onze Minister van vVaterstaat , Handel en 
N ijverheid is belast m et de nitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
zal worden en waarv:m afschrift zal worden 
gezonclen aan den Raad van State. 

Dobbin , den l0den October 1904. 

(get.) WTLH EL MIN A. 

De Min. van lVaterstaat, Handel en Nijve1·heid , 
(get. ) DE ~[AREZ OYENS. 

(Uitgeg. 29 Oct. 1904.) 

12 Octooel· 1904. vV:in , tot lt erziening van de 
wet van 28 J uni 1881 (Staatsblad n°. 97), 
houdende wettelijke bepalingen tot regeling 
van den kleinhandel in sterken drank en 
tot beteugeling van openbarc dronken schap, 
zooals die wet is gewij7,igd bij de wetten 
van 23 April 1884 (Staatsblacl n°. 54), 16 
April 1885 (Staatsulad n°. 78), 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), bij art. 2 van de wet 
van 31 December 1887 (Staats/J/ad n°. 265) 
en bij de wet van 27 April 1901 (Stcwfs
blad n°. 85). S. 230. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1903/0! , n°. 83, 1-92. 
Hanel. id. 1903/04 , bladz. 1667- 1685, 1688-

1705, 1707- 1727, 1729-1750, 1:52-1771, 1773-
1791, 1793- 1831, 1833- 1847, 1849- 1891, 1894-
1935, ]937-1955,1957-1969,1972-:2009,2011..:.. 
2029, 2031-2052, 2060- 2075, 2084- 2102, 2109-
2127, 2130- 2147,2150- 2166, 2181- 2192,2194-
2217, 2220- 2232, 3358- 2360. 

Hanel. 1• Kamer 1903/04, bladz. 43-58, 62-69, 
71-85. 

vVIJ ,vrLHELMINA, KNZ .. doen te weten : 

Alzoo \117ij in o,·erweging genomen hebben, 
dat eene herzieuing noodig is van de wet van 
28 ,Tuni 1881 (Staatsblacl n°. 97), houdeucle 
wettelijke bepalingen tot regeling van den 
kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling 
van open bare dronkenschap, zooals die wet is 
gewijzigd bij de wetten van 23 April 1884 
(Staatsblad n°. 54), 16 A_pril 1885 (Staatsblacl 
n°. 78), 15 Ap1·il 1886 (Staafsblacl n°. 64), bij 
artikel 2 van de wet van 31 December 1887 
(Staatsblad n°. 265) en bij de wet van 27 April 
1901 (Staats /Jlad n•. 85) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Haad van Htate , enz. 
Art. I. V66r art. 1 van bovengenoemde wet 

wordt een n ieuw artikel geplaatst, luidende, 
,,A,·t. 1. 1. Onder ve rkoop van ste rken drank 

in het klein verstaat cleze wet verkoop bij 
hoeveelheden van minder dan tien li ter. 

2. D eze verkoop wonlt onderscheiden in 
verkoop: 

a. voor gebniik te r p laatse van vorkoop; 
b. voor gebruik elders clan ter plaatse Yan 

ve rkoop. 
3 . H et tweede lid is niet van toepas$ing in 

gemeenten , waarin geen bebouwde kom is met 
meer clan 5000 inwoners, voor zooveel betreft 
den Yerkoop in eene voor het publiek toe
gankelijke loca liteit, uitgezonde,·d dien in een 
logernent alleen aan logeergastcn. 

4. De verkoop, bedoeld bij letter b van het 
tweede lid , geschiedt niet ande,·s clan in ge
sloten, over kurk en bovenrancl van den hals 
doo r rnetalen cloppen of lak omsloten fl esschen, 
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kan nen of kruiken, illhoudend e tenminste twee 
deciliter . Rij algemeenen rnaatregel van be
stuur kan worden bepaald , welke bitters en 
dergelijke alcoholhoudende di-anken, die alleen 
na toe,, oeging aan anderen sterken drank 
worden gebruikt, bij geringere hoeveelheid 
clan twee deciliter verkocht kunnen worden." 

.A.rt. II . Art. 1 dier wet wordt art. 1 a. 
In art. 1 a, eerste lid, Yervallen de woorden: 

,,behoudens de uitzonderingen in art. 15 ver
meld." 

.A.rt. llJ. Art. la, tweedo lid , wordt ge
lezen als volgt: 

,,2. De vergunning voor den ve rkoop in ecn 
logement alleen aan logeergasten of in de 
localitcit van eene societeit wordt gevraagd 
aan Gedeputeerde Staten. " 

Art. IV. Ju art . 1 a, derde lid, worden na 
het woord: ,, bevat" ingeYoegd do woorden : 

,,voor zoover art. 1, tweede lid , van toe
pass ing iR, eene opgave voor welken verkoop, 
bedoeld aldaar onder lette1· a. of IJ , zij verlangd 
wordt; het bevat voorts". 

In dat lid worden na het woord: ,,opgave" 
ingevoegd de woorden : ,,)net ,·erm elding van 
de oppervlakte." 

In dat lid wordt voor: ,, localiteiten" gelezen: 
,,localiteit of localiteiten"; wordt voor: ,,loca
liteiten zijn of waarbij die behooren" gelezen: 
,,locali teit is of localiteiten llijn of waarbij die 
behoort of behooren"; en worden v66r: ,,be
wonen" ingevoegd de woorden: ,, b~j de in
werkingtreding Yan de vergunning zullen". 

Aan dat lid worden toegevoegd de volgende 
woorden: ,,Indien de verzoeker niet in de ge
meente woont , kiest hij bij :djn verzoekscbrift 
alda,u woonplaats." 

H et vie rde lid van art. l a worcl t het ze
Yende lid. 

In art. 1 a word en na het derde I id een 
,•ierde, vijfde en zesde lid ingcvoegd, luidende: 

,,4. H et verv.oekschrift om eene vergunning 
voor · den verkoop in een logement alleen aan 
logeergasten bevat de uitdrukkelijke verklaring 
van den vcr7.oeker, dat bij van de vergunning 
geen gebruik wl maken clan voor den verkoop 
aan logeergasteD. 

5. Bij het verzoekschrift om eene vergun
ning voor den ve rkoop in de localiteit van 
eene societeit worden overgelegd een afsehrift 
of afdruk van de statuten en van het regle
ment of, bij gebreke van statuten, van bet 
reglement. Gedeputeerde Staten lmnnen op
gave vorderen van de namen en woonplaatsen 
der leden. 

6. Van een aan burgemeester en wethouders 
gericht verzoek om vergunn ing wordt van-

wege clat college aan den verzoeker op aan
vrage een bewijs van ontrnngst uitgereikt, 
ve rmeldende den dag \\·aarop het verzoek is 
ingekomen. " 

Art. V. Na art. 1 a wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

,, A.i·t. 1 b. H et eerste licl van art. l ll is 
niet vaD toepassiug op verkoop van sterken 
drank: 

1°. op of in openbare middelen van ven·oer 
uit luitend voor zoover deze worden gebezigcl 
in internationaal ve rkeer, aan reillige1·s; 

"2°. aan militairen op marseh, in leger
plaatsen, of in localiteiten, aan het m ili tni r 
gezag onderworpen, door hen, aan wie die 
ve rkoop door de militaire ove rheid worclt 
toegestaan." 

Art. VI. ln art. 2, eerste lid , ,·ervallen de 
woorden : ,,te ve rleencD", en worden nil. het 
woord: ,,vergunni ngen" ingevoegd de \\·oor
den : ,,uitgezonderd die voor den verkoop in 
logementen alleen aaD logeergasten ." 

Art. 2. tweede 1 id , word t vervangen doot· 
een nieuw tweede lid , luidende: 

,,2. Door Ons kan , te beginuen in UJ05 , 
daarna in 1910 en verYolgens eveneens om de 
vijf jaren, op voorstel van den gemeeDteraacl, 
Gedeputeerde Staten gehoord: 

1°. voor eene gemeente eene ve i-laging van 
het maximum de ,· ve rgu nningen worclen Ya st
gesteld ; 

20. wo1·den bepaald , dat in eene gemeente 
door bu rgemeester en wethoudcrs ,·ergun
ningen, en voor >1oove r art. 1, tweecle lid , van 
toepassing is, die voor den verkoop, bedoeld 
alclaar onder letter a of letter a en b, niet 
meer Yerleend mogen worden ; 

3°. worden bepaald , dat in eene g,meente 
alle vergu nningen , door burgemeester en wet• 
houders na 1 )1ei 1904 verleend , voor llOover 
a rt. 1, tweede lid , van toepassing is , voor den 
verkoop, becloeld alclaa,· ouder letter a of letter 
r1 en b , vervallen , en nieuwe vergunningen 
niet verleend mogen word en." 

H et derde lid van a rt. 2 wordt het ee1·ste 
lid van een ni euw a rt. "2 a. 

A.an art. 2 wordt na het tweede een nieuw 
dercle lid toegevoegcl, 1 u idencle : 

,,3. E en b e~luit, al s hcdoeld in h ct tweede 
lid , 1°. of 2°. , trecdt in werking op 1 Januari ; 
een besluit, als bedoeld in het tweede lid , 3°. , 
trecdt in werking op 1 Mei van het jaar, vol
gende op dat, waarin bet is genomen. H et 
is geldig voor ten rninste vijf jaren en kan 
telkens in cle jaren, becloeld in den uanhef van 
hot tweecle lid , op voorstel van den gemeente
rand, Gedcputeerde Staten gehoord, worden 

26• 
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ingetrokken of Yoor ten minste gelijk tijdrnk 
gewijzigd." 

H et vierdc lid Yan art. 2 wordt verrnngen 
door een nieuw art. 2 c. 

Art. VII. H et eerste lid mu art. 2 a worclt 
gelellen als volgt : 

,,1. Door On s kan , op voorstel van den ge
meenteraacl, Gec1eputee rc1e Staten geboorcl, aan 
burgemeester en wethouclers machtigi ng wor
clen verstrekt, om voor eene localiteit , welke 
dee! uitmaakt Yan eene bL1itengewone imich
ting voor maatschappelijk vcrkeer , eene ver
gunning boven het vastgestelcle maximum 
te verleenen ." 

Aan art. 2 a worden een tweede, clerde, 
viercle, vijfde en 11,escle lid toegevoegd, luidende: 

,,2. Bmgemeester en wethouders kunnen , 
zoolang in hunne gemeen te bet aantal ver
gunningen het vastgestelde maximum over
schrijdt, cene vergunn ing verleenen, inclien 
een of meer vergunninghuuders bij schrifte
lijke, door hen onclerteekende verkla l'ingen 
afstand doen van twee te bunnen name ver
leende vergunningen, onder verrneld ing van 
de localiteit, waarvoor op dat oogenblik ieclere 
van die vergunningen gelclt. 

3. V ergunningen voor den verkoop in loge
mentcn alleen aan logeergasten blijven buiten 
aanmerking bij de toepassing van het vorige lid . 

4. De vergunningen, ve rleend ingevolge bet 
tweede lid van dit artikel, worden rnede geteld 
bij de besliss ing, of bet aantal vergunningen 
in eene gemeente overeenstemt met bet Yast
gestelde maximum. 

5. Op vergunningen, verleend ingevolge het 
tweede lid van dit artikel, is ecn besluit, door 
·Ons genomen kracbtens art. 2, tweede lid , 3°., 
niet van toepassing, tenzij t ien jaren ½ijn Yer
loopen sedert het , erleenen dier vergunningen. 

6. H et verleenen van vergunningen inge
volge clit artikel geschiedt b ij met reclenen 
omklced bcsluit, dat in de Ner/erlandsche Staat.<
cou,rant wordt geplaatst." 

Art. VIII. Na art. 2 a. wordt een nie11w 
artikel ingevoegd, luidcnde : 

A,·t. 2 b. 1 . Bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden met betrekking tot rnimte, 
licht en lucht,er,ersching eischen gesteld, 
waaraan eene localiteit moct voldoen , 0111 voor 
eene, door burgemeester en wetbouclers te 
vcrleenen vergunning, met uitzondering van 
die voor den verkoop, becloeld in art. 1, tweede 
lid , lette r b, in aanmerking te ku nnen kornen . 

2. Bij plaatsclijke ve,·ordcning kau bornn
dien de gemeenteraad eiscben stellen, waaraan 
eene localiteit moet volcloen, om ,oor ecne, 
door bu rgcmcester en wethouders te ,erleenen 

vergunn ing, met uitzondering van die voor 
den verkoop, bcdoeld in art. 1, tweede lid, 
letter b, in aanmerking te kunnen komen . 

3. , ~e rorden ingen, inge,olge het tweede lid 
van dit artikel rnstgesteld , worden binnen 
eene maand, naclat zij door den raad zijn ,ast
gesteld , aan Gedeputeerde Staten rnede
gedeelcl." 

Art. IX. Art. 2 c wordt gelezen als volgt: 
,,1. Bij plaatselijke verorclening kan de ge

meenteraad , onverminderd v.ijne hevoegdheid 
krachtens art. 135 cler Gemeente1rnt: 

1°. enkele wijken, bulll'ten of straten nan
wijze!'1 , waarin door burgemeester en wet
houders ,ergunningen niet of niet clan onder 
bij die verordening rnstgestelde rnorwaarden 
verleend mogen worden ; 

2°. ,oor enkele wijken, buurten of straten 
een maximum van aldaar door burgemeester 
en wethouders te verleenen ve rgunningen 
vaststellen , onafhan kelijk van het getal be
woners van die wijken, buurten of straten: 

3°. uren bepalen, gedurencle welke , oor het 
publiek toegankelijke localiteiten, waarrnor 
vergunning is ,erleend, gesloten moeten zijn , 
met dien vers tande, dat voot· verschillende 
dagen verschillende uren kunnen wordon be
paald ; 

4° . dagen bepalen, waarop wegens omstan
digheden, op groud rnn 11·elke m isbruik van 
sterken drank te vreezen is, in de gemeente 
of in bepaalde wijken of buurten voor bet 
publiek toegankelijke localiteiten, waarvoor 
vergunning is ve rleend , gesloten moeten zijn 
hetzij gedurende den geheelen dag, hetzij ge
durende bepaalde uren. 

2. H et bepaalde in 3°. en 4°. rnn bet eerste 
lid rnn dit artikel is niet van toepassing op 
eene vergunning voo1· den ve rkoop in een 
logement alleeu aan logeergasten. 

3. Verordeningen , ingevolge clit al'tikel rnst
gostelcl, worden binnen eene maand, nadat zij 
door den raad Y.ijn rnstgesteld , aan Geclepu
teerde Staten medegedeeld. " 

Art. :S:. ln den aanhef van art. 3 Yervallen 

de woorden : ,,in a rt. 1 bedoelcle", en worclen 
nit bet woorcl: ,,wordt" ingevoegd de woorden : 
,,door burgemeester en wethouders ." 

In al't. 3, n r. 1, wordt voor: ,,art. 2 of met 
eene in dat artikel bedoelde plaatselijke ve,·
ordening" gelezen: ,,art. 2 , eerste lid ; met 
een besluit , door Ons genomen ingevolge 
art. 2, tweede lid: of met ecne vero rdening, 
als bedoeld in art. 2 c, cerste lid , 1°. of 2°." 

Na art. 3, nr . 2, worden Y.even nieuwe num 
mers inge,oegd, luideude : 

,,3°. wanneer zij wordt gevraagd voor eern, 
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localiteit in een huis , toebehoorende aan het 
Rijk , eene provincie , eene gemeente of een 
waterschap ; 

4°. wauneer de localiteit, waarvoor zij wordt 
gevraagd, zich niet bedndt in een hui s of in 
de gebouwde aanhoorigheid van een huis; 

5°. wauneer zij wordt gevraagd voor den 
verkoop in eene ten dicnste van het publiek 
bestemde loca]iteit van een openbaar middel 
van vervoer ; 

6°. wauneer zij wordt gevraagd ,oor eene 
localiteit, waarvoor reeds eene vergunning is 
verleencl . 

vVanneer gelijktijclig voor eenzelfde locali
teit m eer clan eene vergunning worcltgev raagcl, 
worclt slechts eene vtWgunning voor die locali 
teit verleencl. 

D eze l.Jepalingen zijn niet van toepassing, 
indien de localiteit dee! uitmaakt van een 
logement, waarvoor eene vergunning voo,· den 
ve rkoop alleen aan logeergasten is verleencl . 

7°. wanneer den verzoeker reed s eene ve r
gunni ng, m et uitzondering van die voor den 
verkoop in eeu logernent alleen aan logeer
gasten , is verl eend. 

·wanneer een ve rzoeker gelijktijdig m ee r 
clan eene vergunning vraagt, worclt hem slechts 
eene ve rgunning ve rlcencl. 

8°. wanneer de localiteit, waarvoor zij wordt 
genaagd, niet voldoet aan de eischen , gesteld 
krachtens art . 2 b; 

9°. wanneer de verr,oeker niet is een natuur
lijk persoon, of wanneer de vergunning door 
onderscheidene personen gezamenlijk wordt 
gevrnagd." 

V an art . 8 worden de nummers 3, 4, 5, 6, 
7, 8 en 9 achtereenvolgens nu11uue rs 10, ll , 
12, 13, 14, 15 en 16. 

Art. 3, 11°., wordt gelezen als ,olgt: 
,,wanneer : 
et. binnen de laatste vij f jaren tweemaal de 

verzoeker on hen oepelijk is veroordeelcl wegeus 
een cler fe iten, omschreven in de artt. 15 k, 
eerste lid; 15 ,n ; 15 " , eei·ste of vierde lid ; 
16, ee rste lid , nrs. 1, 3, 4, 7, 10 ; of 17 van 
deze wet; in art. 184, voor het geval het feit 
hetrekking heeft op een bevel , eene vordering 
of handeling , krachtens deze wet of de bij 
de>:e wet bedoelde plaatselijke verordeningen 
gedaan, of in de artt . 252, 426, 453 en 454 van 
het W etboek van Stra:frecht ; 

l1. hinnen de laatste tien jaren vi ermaal d,:, 
verzoeker on herroepelijk is veroorcleeld wegens 
cen der feiten, ornschreven in de artt. 15 i, 
eerste lid; 15 I, eerste of dercle lid; 16, eerste 
lid , ,ns. 2, 5, 6, 8, 9, ll; of 16 ci , tweede licl, 
van cleze wet. 

1ret onherroepelijke veroonleeling wordt ge
lijk gesteld betaling van de opgelegde boete." 

Art. 3, 12'. worclt gelezeu als volgt : 
,,wan neer de · verzoeker van een of meer 

recbten, vermeld in art. 28 van het Wetboek 
rnn Strafrecht , bij rechterlijkc uitspraak is 
on tzet , zoolang het gemi s van dat recht ten 
gevolge van die ontzetting voortduurt." 

Art. 3, 13°. wordt geler.en als volgt: 
,,wanneer de verzoeker of het hoofd van 

het gezin , waarvan hij lid is, tot bet plegen 
rnn ontucht gelegenbeid biedt, of ook in ander 
opzicht van bekencl slecht levensged rag is ." 

In art. 3, 14°. wordt voor: ,,n°. 3" gelezen: 
,,nr. 5." 

Art. 3, 15°. worclt gelezen als volgt: 
,,wmrneer zij wordt gevraagcl voor eene locali

teit, waarin eene audere winkelue ring of het 
bedrijf van kapper of barbier wordt uitge
oefend, loten wotden verkocht in de Neder
landsche Staatsloterij of in eene anclere loterij, 
of voor eenc localiteit, die met zoodanige 
localiteit binnen 'shuis gemeenschap heeft. 

Onder andere winkelnering worclt, behalve 
voor zooveel betreft eeue vergunning voo1· 
den verkoop , bedoelcl in art. 1, tweede lid, 
letter b, uiet verstaau het beclr ijf van restau
rateur , logernent-, stal -, b illart-, open-tafel
bouder en dat van den houder van ecn verlof, 
al s bedoeld in art. 15." 

In art. 3, 16°. worclt voor: ,,slui smeester of 
slui sknecht" gelezen: ,,slui smeester, sluis·
knecht, scheepsbevrachter, stevedore of sleep
agent ." 

In art. 3 wordt na 16°. ingcvoegd een uieuw 
17°., luiclende : 

,,17°. wanueer bij de aanvrage eener vergun
ning ingevolge a rt. 2 ci, tweecle lid , blijkt, dat 
eeu der beidP vergunningen, waarvan afstand 
is gedaan , stond ten name van den vernoeker." 

Van art. 3 wordt nnmmer 10, 18°. en daarin 
worclt voor: ,,n rs. 3, 4, 5, 7 en 9" gelezen: 
,,nrs. 10-14, 16 en 17." 

.A.an art. ·a wordt na nurnmer 18 ccn tweede 
lid toegevoegd, luidende: 

,,2. Ten aanzien van eene vergunning, welke 
ingevolge art. 5 c en voor de local iteit, waarin 
de overleden echtgenoot het bedrijf uitoefende, 
gevraagd wordt, kornt het bepaalde in het 
ee rste lid , urs. 3-8, 15, 16, 18, voo r zooveel 
nr. 16 betreft, slechts in aanmerking , v66r 
zoover het kracht van wet had op bet oogen
blik, clat de yergunn il1g aan den overleden 
echtgenoot werd verleencl , tenzij reeds v66r 
zijn overlijden het beclrijf werd nitgeoefencl 
in overeenstemming met cl c in die bepalingen 
vervatte eischen." 
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Art. XI. Na art. 3 wordt een nienw artikel 
ingevoegd, luidencle: 

,,Art. 3 ,i. 1. De Yergunning wordt door 
Gecleputeerde Staten geweigerd : 

1°. in do gevallen , Yermelcl in art. 3, ee rste 
lid , nrs. 2-6, eerste en tweede lid; 10- 16, 
18, voor zooveel de nrs. 10- 14 en 16 betreft ; 

:2°. indien binnen de laatste vijf jaren twee
maal eene vroegere vergunning, den verzoeker 
-verleend , werd ingetrokken op grond van 
a rt. 9, 6°. ; 

3°. indien zij worclt gevraagcl voor een an
deren verkoop clan dien , bedoeld in art. l , 
tweede lid , letter a. 

2. De vergunning voor den verkoop in de 
localiteit Yan eene societeit worclt bovendien 
geweigerd : 

1°. in de gevallen, venneld in art. 3, ee rste 
lid , 1°., voor woveel betreft de bepalingen 
,, an art . :2, eerste lid, en een besluit, door Ons 
gen omen ingevolge art. 2, tweede lid , 1 °. : 

2°. wanneer niet voldaan is aan het voor
schrift Yan art. 1 a, vijfde lid , of aan eene 
kmcl1tens die bepaling gestelde vordering; 

3°. wanneer de societeit niet rechtspersoon is ; 
4_0 • wanneer in de statuten of in het regle

ment niet is bepaald: 
a. dat inwoners van de gemeente of van 

aangrenzende gemeenten tot het verkeer en 
het gebruiken van dranken in de localiteit 
slechts worden toegelaten, indien zij leden of 
huisgenooten Yan leden van de societeit zijn 
en op welke wijze en onder welke voonvaarden 
het lidmaatschap van de societeit wordt ver
kregen ; met dien verstande, dat aan het bestuur 
de bevoegdheid kan zijn toegekend, om dagen 
aan te wijzen, het getal van dertig in het jaar 
niet te bo,·en gaande, waarop inwoners van 
de gemeente of van eene aangrenzende ge
meente, die ni et leden of huisgenooten van 
leden zijn, tot het verkecr en het gebruiken 
van dranken in de loealiteit dier societeit kun
nen worden toegelaten , mits tevens aan het 
bestuur de verplichting is opgelegd, om van 
aanwijzing van die dagen telkens ten minste 
drie dagen Yooraf schriftelijk kennis te geven 
aan Gedeputeerde Staten en aan den burge1 

meester; 
/J. of inwoners van andere gemeenten , die 

niet leden van de societeit zijn , tot bet verkeer 
en het gebruiken ,an dranken in de localiteit 
worden toegelaten, en op welke voorwaarclen 
die toelating geschiedt ; 

5°. wauneer de societeit niet te goeder tronw 
societeit kan " ·orden geacht; 

6°. wauneer de ,·ergunn ing wo1·d t ge,raagd ten 
name Yan ~ene andere dm1 de rechtspersoon." 

Art. XIL. Art. 4 wordt gelezen al s YOlgt: 
,,1. Door Ons, voor zooveel betreft den Rijks

dienst of den provincialen dienst , en door 
Gedeputeerde Staten, voor zooveel betreft een 
ande ren openbaren dienst, met uitzondering 
van clien eener gemeente , kan voor een be
paalden tijd toestemming worden gegeven, om 
eene bepaalde localiteit, waarvoor eene ver
gunning is verleend, of die daarmecle binnen's 
huis gemeenschap heeft, voor den openbaren 
dienst te gebruiken onder voorwaarde, dat 
tijdens het gebruik voor den openbaren dienst 
in die localiteit geen sterke drank io het kl ein 
wordt verkocht. 

2. Door Ons kan toestemming worden ge
geven , om eene vergunning te verleenen , oor 
eene localiteit in een huis, toebehoorende aan 
het Rijk, eene provincie, eene gemeente of een 
waterschap. 

3. De toestemming, bedoeld in het eerstu 
en tweede lid, wordt telkens voor niet !anger 
clan vijf jaren verleend en kan te alien tijde 
worden ingetrokken. Intrekking geschiedt bij 
met redenen omkleed besluit." 

Art. XIII. Na art. 4 wordt een nieuw :nti
kel iogevoegd, luidende : 

Art. 4a. H et verstrekken door een vergnn -
ninghouder van sterken drank in het klein op 
den open baren weg is verboden, tenzij het 
uitdrukkelijk bij plaatselijke verordening is 
toegestaan. Bij zoodanige verordening worden 
tevens de voorwaarden gesteld , onder ,mike 
de verstrekking mag geschieden. Onder die 
voorwaarden mag niet zijn begrnpen het heffen 
van eene bijdrage. " 

Art. XIY. Art. 5 wordt gelezen als yo]gt: 
,, 1. Het verzoek om eene vergunning wo1·dt 

binnen eene week, nadat bet is ingekomen, 
door burgemeester en wethouders op de in de 
gemeente gebruikelijke wijze teropen bare kennis 
gebracht. Van een verzoeksch rift, aan Gede
puteerde Staten gericht, wordt te <lien einde 
door dat college on verwijld aan bu rgemeester 
en wethouders een afschrift toegezonden . 

2. Indien de localiteit, waarvoor de vergun
niug wordt gev raagd , zich bevindt hiunen een 
qeel der gemeente. waarover zich de bemoeiingen 
uitstrekken van eene commissie, als bedoeld in 
art. 15p, doen burgem eeste1· en wethouders van 
de bekendmaking schriftelijk mededeeling aan 
die commi ss ie. 

3. Binnen twee weke□, nadat de bekendma
king is geschiecl, kan iecle ,· tegen het vedeenen 
van de vergnnniug schriftelijk bezwaren bij 
burgemeester en wethouders inbrengen. 

4 . In het gem! , bedoeld in het tweede lid, 
dient de commissie omtrent het verzoek binnen 
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vee rti en dagen na afloop van den termijn, ge
noemd in het clercle lid, van bericht en raacl. 
Omtrent een aan Gedeputeercle Staten gericht 
verzoek clienen mede burgemeester en wethou
ders binnen veertien clagen na afloop van bedoel
den termijn van bericht en raad. 

5. Binnen vier weken na afloop van dien
zelfden termijn wordt op het verzoek schrifte
lijk beschikt. 

6. Inclien de ve rgunning worclt verleend, worclt 
in de akte eene omschrijving opgenomen van 
de localiteit of de localiteiten , waarvoor ztJ 1s 
verleend , met vermelding van de oppervlakte 
van elke localiteit. 

7. Afwijzende beschikking wordt met redenen 
omkleed en zoodra mogelijk in gesloten omslag 
uitgereikt. 

8. Eene beschikking van Gedeputeerde Staten 
wordt door tusschenkomst van burgemeester 
en wethouclers uitgereikt. 

9. In het geval , bedoeld in het tweede lid, 
wordt van iedei'e beschikking afschrift gezonden 
aan de commissie. " 

Art. XV. Na art. 5 worclen zeven nieuwe 
artikelen ingevoegd, luidende: 

,,Art. 5a. 1. D e namen van hen, wier ver
gunn ing vervalt ingevolge een besluit, als 
bedoelcl in art. 2, tweede lid , 3°., eµ die binnen 
eene maancl na de dagteekening van Ons besluit 
een claartoe strekkend ve rzoek doen, en de 
nmnen van hen, op wier verzoek om eene 
vergunning afwijzencl wordt beschikt uitsluitend 
op grond , dat het vastgestelde maximum be
reikt is en die binnen twee weken na de 
dagteekening van de beschikking een daartoe 
strekkencl verzoek doen, worden geplaatst op 
eene daartoe bestemde lijst; met <lien Yerstande, 
dat de namen van hen, wier vergunning is 
vervallen, gezamenlijk v66r de namen cler 
audere persouen worden geplaatst; dat de namen 
van eerstbedoelde personen worden geplaatst 
in volgorde van de clagteekeningen der besluiten 
waarbij d e_ vervallen vergunningen zijn verleend, 
en cl ie van laatstbedoelde person en in volgorde 
van de dagen , waarop hun verzoeken om ver
gunning inkwamen ; en dat, voor zoover 
besluiten eenzelfdP dagteekening dragen. of 
Yerzoeken op denzelfden <lag inkwamen, de in 
leeftijd oudere v66r gaat. 

2 . Van die lijst wordt aan de 'personen, be
doeld in het eerste lid , op verzoek immge 
Yerstrekt. 

Art. 5b. 1. Telkens, wanneer het aantal ver
g unningen, uitgezonderd die voor den verkoop 
in logementen allecn aan logeergasten , beneden. 
het maximum is gedaald, zenden burgerneester 
en wethouclers b innen tien clagen, naclat dit te 

hunner kennis is gekornen, schriftelijk bericht, 
dat er eene vergunning beschikbaar is, aan 
zooveel personeu, ingesehreven op de lijst, 
bedoelcl in art. 5a, als er vergunningen be
schikbaar zijn. Dat bericht wordt onder 
bijvoeging van een afschrift van <lit art ikel aan 
die personen gezonden naar de volgorcle, waarin 
zij ingeschreven zijn. 

2 . Verklaart hij, aan wien dat bericht is 
gezonden, schriftelijk binnen tien dagen na de 
verzending, dat hij bij zijn verzoek om eene 
vergunning volhardt, clan is van den <lag van 
on tvangst dier verklaring af wederom art. 5 
van toepassing. Bij die verklaring worden 
wederom gedaan de opgaven , voorgeschreven in 
art. la, derde lid. 

3. Telkens, wanneer die verklaring achter
wege blijft ; van hem, aan wien het bericht, 
bedoeld in het eerste licl, is gezonclen , binnen 
cle gemeente geene woonplaats bekend is; of 

- de v_ergunning is geweigerd, wordt de naam 
van den belanghebbende van de lijst geschrapt, 
en h et bel'icht, bedoeld in het eerste lid , ge
zonden aan wie naar de volgorde van inschrijving 
daarvoor in aanmerking komt. 

4 . Voor zoover er eene vergunning beschik
baar is, welke niet lrnn worden verleend aan 
ecn op de lijst ingeschrnven persoon, wordt ter 
openbare kennis gebracht, dat er eene ve r
gunning beschikbaar is . 

5. Indien daarna meer verzoekers zich aan
melclen, clan er vergunningen beschikbaar zijn, 
komt het eerst in aanmerking, wie zich het 
eerst aanmeldt, met dien verstande, dat, voorzoo
ver aanmeldingen op denzelfden <lag geschie
den , de in leeftijcl ouclere verzoeker v66r gaat. 

6. Op hen, wier verzoeken niet meer in 
aanmerking kunnen komen, is art. 5a van 
toepassing. 

Art. 5c. 1. Artikel 5b geldt niet, indien eene 
vergmming . beschik_baar is geworden door het 
overlijden van den vergunninghoudcr en de 
overlevende echtgenoote, die bij hem in
wooncle, het bed rijf wenscht voort te zetten, 
mits dez.e ten minste twee weken v66r afloop 
van het vergunningsjaar eene aanvrage 0111 eene 
ve1·gunning indient. I s de vergunninghoucler 
tusschen 15 April en 1 Mei gestorven, clan 
loopt de termijn van twee weken vnn den dag 
van overlijden af. 

2. In het geval , bedoeld in het ,,01·ige lid, 
komt de overlevende echtgenoote_ v66r nlle 
andere verzoekers in aanmerking. 

3 . Indi.en geen verzoek, als bedoelcl in het 
eerste lid , is ingekomen , of op zoodanig verzoek 
afwijzencl wordt besch ikt, wordt art. 5b alsnog 
toegepast. · 
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At·t. 5d. 1. · Tegen de weigering van eene ' 
vergunning lrnn de verzoeker in hooge1, beroep 
komen. 

2. Tegen het verleenen van eene vergunning 
door burgemeester en wethouders kan de bur
gemeester in hooger beroep komen. Tegen het 
verleenen van eene ve,·gunning door Gedepu
teerde Staten kunnen Onze Commissaris in de 
provincie, burgemeester en wethouders en de 
bnrgemeester in hooger beroep komen. 

3. lndien de localiteit, waarvoor eene ver
gllnning is gevraagd, zich be.-indt binnen een 
dee! der gemeente, waarover zichde bemoei ingen 
uitstrekken van eene comrnissie, als bedoeld in 
art. 15p, lrnn bovendien die commissic tegen 
het verleenen van de vergmrning in l10oger 
beroep komen. 

4. H et bezwaarschrift, waarbij het berocp, 
bedocld in het eerste, tweede en dcrde lid, 
wordt ingesteld, wordt biunen veertien dagen 
bij burgemeester en wethouders ingediend. 
Dezen zenden het onverwijld aan Gedeputeerde 
Staten, indien de beechikking door bll rge
meester en wethouders, en aan Ons, indien zij 
door Gedeputeerde Staten werd genomeu. Van 
de indiening van het bezwnarschrift wordt op 
aanvrage een bewijs van ontYaugst uitgcrcikt, 
vermeldeude den dag van indiening. 

5. De termijn Yan veertien dagen begint 1°. 
voor .den verzoeker en voor de comrnissie met 
den dag, waarop de beschikking of het afschrift 
daarvan is uitgereikt; 2°. indieu hot een besluit 
van burgemeester en wethouders gelclt, voor 
den burgemeester met den dag der bescb ikking; 
3°. indien bet een besluit van Gedeputeerde 
St!lten geldt, voor Onzen Commissaris in de 
provincie met den dag der beschikking, voor 
bnrgemeester en wetbouders en voor den bllr
gemeester met den dag, waarop de beschikking 
door burgemeester en wethoL1ders ter uitreiking 
is ontvangen. Na aflooµ van den termijn wordt 
door bmgemeester en wethouders aan den 
belanghebbende schriftelijk medegedeeld, of 
hooger beroep is ingesteld. 

6. Gedurende clen termijn tot en cle behancleling 
van het hooger beroep blijft de vergllnning, 
tenzij deze is verleeud in eeu geval , als bedoeld 
in a,-t. 5c, buiten werking; kan voo,· de locali
teit, waarvoor de vergunniug is ge, raagd, 
geene andere vergunning worden Yerleend; 
en wordt de beslissing op een later verzoek 0111 

verguuning, door welke het vastgcstelde 
maximum ZOU worden bereikt, opgesehort, met 
<lien verstande, dat, inclien ten aanzieu van 
meer clan eene vergllnning hooger bernep is 
ingesteld, ten aanzien van een gelijk aantal 
vergunningen de beslissing wordt opgeschort. 

7. De beslissing in hoogcr beroep wordt 
genomen bij een met redenen omkleed besluit 
binnen drie maanden, nadat het beroep i& 
ingestcld, tenzij die besl issing vooraf bij een 
met redenen omkleed besluit is verdaagd. 

8 . \Vordt het beslni t, door Gedeputeerde 
Staten in hooger beroep genomen , door Ons 
vern ietigd, clan doeu deze opniellw over de 
zaak uitspraak met inachtneming van Onze 
beslissing. 

A.,·t. 5e. 1. Gecleputeerde Staten stellen, te be
gimien in 1904, daarna v66r l .Juli 1909 en ve r
volgens eveneens orn de vijf jaren v66r 1 Juli , 
eene lijst vast van degerneenten, bedoeld in art. l, 
derde lid , en doen die onverwijld in het pro
vinciale blad opnemen. A.ls grnndslag voor 
de nststelling van de lijst wordt genomen 
het aantal inwoners op 1 .J anuari, voorafgaande 
aan die vaststelling. 

2. Binnen 21 vrije dagen na de dagteekening 
van het provinciale blad, waarin het besluit 
vau Gedeputeerde Staten tot vaststelling der 
lijst is opgenomen, kan daarvan bij Ons in 
beroep worden gekomen door Onzen Commis
saris in de prnvincie, do~ ,· den gemeenteraad, 
alsmede door elken helanghebbenden houder 
eener ve,·gunning in de gemeente. Op beroepe.n, 
door meerderen afzondel'lijk ingesteld , wordt 
bij een besluit beslist. GedepL1teerde Staten 
wijzigen de door hen vastgestelde lijst naar 
Onze Llitspraak, indien cl e,oe daartoe strekt, 
onverwij ld nadat zij te hunner kennis .is 
gebracht, en doen die wijziging· iu hot provin
ciale blad opnernen. 

3. De lijst wordt van toepassing, 
met betrekking totdegemeenten, ten opzichte 

van welke van het besluit van Gedeputeerde 
Staten niet in beroep is gekornen, met 1 Januari 
van het jaar, volgencle op dat, waarin zij door 
Gedeputeerde Staten is vastgestelcl ; 

hlet betrekking tot de gemeenten, ten op
zichte Yan welke van dat besluit we! in beroe1) 
is gekomen, ingeval het beroep door Ons is 
afgewezen , acht dagen na de dagteekening van 
Onze uitspraak; en ingeval h e t beroep dooi· 
On s is toegewezen, acht dagen na de dagtee
kening van het prnvinciale blad, waarin het 
beslllit van Gedeputeerde Staten tot wijziging 
der lijst overeenkorp.stig het bepaalde in het 
tweede lid, derde zinsnecle, van dit artikel is 
opgenomen; doch in beide gevallen niet v66r 
den lsten Januari van het jaar, volgencle op 
dat, waarin zij door Gedeputeerde Staten is 
vastgesteld . 
. 4. De lijst blijft gel dig tot den lsten ,Tan uari 

van het Yijfde jam·, volgende op dat, waa,·i n 
zij van toepass ing is geworden . :Met betrekking 
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evenwel tot gemecnten, ten opzichte van welke 
beroep is ingesteld , blijft zij, indien op voor
melden datum nog niet de termijnen zijn 
Yerloopen, in bet vorige lid vermeld, geldig 
tot die termijnen verloopen zijn. 

A.rt. 5f 1. Op voorstel van Gedeputeerde 
Staten kan door Ons op grond van bijzondere 
plaatselijke omstandigheden worden bepaald, 
dat het tweede lid van art. 1 niet van toepassing 
is op een bepaald aangewezen dee! eener ge
meente met een bebouwde kom van meer dan 
5000 inwoners, incliet1 dat dee! ligt buiten die 
kom en zelf naar den grondslag, voorgeschreven 
in art. 5e, eerste lid, geen bebouwde kom van 
meer clan 5000 inwonet·s bevat. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen een voorstel, 
als bedoeld in het eerste lid , alleen doen in 
de maand Juli van het jaar, waarin de lijst, 
hedoeld in art. 5e, eerste lid, wordt vastgesteld. 
Ons besluit wordt genomen v66r 1 ,Januari 
cla,,ropvolgende. 

3. De aanwijzing wordt van toepassing met 
1 ,Jnnuari , volgende op Ons hesluit, en blijft 
geldig tot 1 ,Tanuari van het vijfde jaar, vol 
gende op dat, waarin zij van toepassing is 
geworden. 

4 . Het door Ons aangewezen dee! eener 
gemeente wordt door Gedepnteerde Staten 
geplaatst op de lijst, bedoeld in art. 5e. 

5. Het in art. 5g bepaalde ten aanzien van 
vergunn ingen in eene gemeente is mede van 
toepassing ten aanzien van vergunniugen in 
een dee] eener gemeente, aangewezen ingevolge 
het eerste lid nn dit artikel. Voor de toe
passing \'an art. 8a wordt zoodanig dee] eener 
gemeente als eene gemeente heschouwd. 

A1·t. 5g. 1. Indien eene gemeente, welke voor
komt op de geldende lijst, niet geplaatst is op 
de nicu w vastgestelde of_·gewijzigde lijst , geven 
burgemeestet en wethouders daarvan hinnen 
eene maand, nadat die lijst "l'an toepassing is 
geworden, sch riftelijk kennis aan de houders 
van door hen verleende vergunningen. 

2. Dezen verklaren binnen eene maand na 
ontvangst van die kennisgeving sch riftelijk, 
voor welken verkoop, bedoeld in art. 1, twecde 
lid, letter a. of b, zij de vergunning wenschen 
voort te i,etten. 

3. Met den l sten :\lei, volgencle op die ver
ldaring, worclt de vergunning geldig voor den 
daar in genoemclen verkoop. Hiervan geschiedt 
aanteekening op de akte van de vergunning en 
op bet afschrift, bedoeld in art. 13. Bij gebreke 
van zoodanige verklal'ing of bij gehreke van 
tijdige aanbieding van het afschrift der akte 
tot plaatsing dier aanteekening, vervalt de 
vergunn ing met den l sten Mei, volgende op 

den tennijn , gesteld voor bet inclienen cler 
verklaring. 

4. Indien eene gemeente, welke niet vuor
komt op de geldende lijst, geplaatst is op de 
nieuw vastgestelde of gewijzigde lijst, ge,-en 
bmgemeester en wethouders claarvan, binnen 
eene maand, nadat die lijst vau toepass ing is 
geworden, scbriftelijk kennis aan de houclers 
van door hen verleende vergunningen. 

5. De aldaar door burgemeester en wethon
clers verleende vergunningen voor den verkoop, 
bedoeld in art. 1, tweecle lid, letter a of b, 
worden met den l sten Mei , volgende op die 
kennisgeving, geldig voot· den verkoop bij 
hoeveelheden van minder clan tien liter zoowel 
voor gebruik ter plaatse van verkoop als elders. 
Hiervan geschiedt aanteeken ing op de akte 
van de vergunning en op het afsehrift, bedoeld 
in art. 13. Bij gebreke van tijdige aanbiecling 
van clat afschrift tot plaatsing dier aanteekening, 
blijft cle eerste zinsnede van dit lid ten aan
zien van die vergunning buiten toepassing." 

Art. XVI. .Art. 6, eerste lid , worclt gelezen 
als volgt: 

>1. De vergunning, met uitzondering Yan 
die voo1· den verkoop in een logement alleen 
aan logeergasten, heeft geen kracht v66r de 
betaling van een gemeentelijk vergunnings
reeht, door den gemeenteraad vast te stellen." 

.Art. 6, derde lid , wordt gelezen als Yolgt : 
>3. H et recht voor eene vergunning is niet 

lager clan vijf gulden en niet hooger dan 
twaalf gulden vijftig cents voor elke Yijftig 
gulden huurwaarde of gecleelte claarvan, met 
dien ve rstancle , clat bet recht niet lager clan 
vijf en 'twintig gulden zij. Dit recht wordt 
met vijftig ten honderd verminderd voor de 
localiteiten, waarin geen ste rke drank in het 
klein verkocht of geschonken wordt tusschen 
Zaterdag-avond zes uur en Maandag-murgen 
acht uur." 

H et vierde lid van art. 6 vervalt. 
.Art. XVII. Na art. o wordt een nieu\\· 

artikel ingevoegd, luiclende: 
, Ast. 6a . 1. Tegen den aanslag in het ,·e t·

gunningsrecht kan de belanghebbende bij den 
gemeenteraad he½wat·en inbrengen binnen ,·eer
tien dagen, nadat de aanslag door burgemee8ter 
en wethouclers te zijner kennis is gebracht. 

2. De gemeenteraad besli st daarop i,oo spoe
dig mogelijk en cleelt zijne heslissing terstoncl 
aan den belangbebbende rnede. 

3. Indien de mad den aanslag verminclert, 
wordt het te veel betaalde binnen eene maancl 
aan den belanghebbende terug gegeven. 

4. Indien de raad den aanslag verhoogt , 
wordt het beclrag dC1· verhooging v46r bet 



,no l;l O C '1' 0 B l; H. 19 0 4. 

einde van het Yerg unningsjaar betnald . Bij 
gcbreke van tijdige betaling vernilt de ve r
g unning met den aam-ang n m het eerst
volgende verg unningsjaar." 

.-\.rt. X VIII. In art. 7 , eo rste lid , word t 
rno r : >1 Mei tot 30 April" gelezen: , 1 Mei 
van het eene tot 1 Mei van het daal'Opvol
"ende jaar" , en wordt voo1·: , 30 Apl'il " ge
lezen: >1 Mei". 

ln art. 7, tweede lid , wordt voor: , burge
meeste r en wethouders art. 9 van der.e wet 
niet hebben toegepast" gelezen : , r. ij niet is 
ingetrokken of vervallen". · 

.-\.Hn art. 7 worden een de rdc , ,·ierde en 
\"ijfde lid toegevoegd , luidende: 

>3 . lndien de verg unninghouder bij schrifte
lijke, doo1· hem onderteekende \"erklaring af
stand doet van de ve rgunning , worden van 
het betaalde vergunningsrecht op verr.oek aan 
den vergunninghouder r.ooveel vierden terng
gegeve11, al s bet aantal kwa.rtalen bedraagt, 
waarin van de verg unning geen gebruik wordt 
gemaakt. Gelijke teruggave geschiedt aan de 
rech t--erkrijgPnden, ind ien de verg unninghou
dcr oYerlijd t, en het bedrijf niet ingevolge 
art. 8, t weede lid , wordt voortgezet , alsmede 
ind ien het be8lui t, waarbij de ,·erg unning is 
Yer!eend , door Ons is vernietigd. 

4. H et eerste en t weede lid v. ijn niet van 
toepassing op eene vergunning voor den ,·er
koop in een logement alleen aan logeergas ten ; 
deze ve rgunning wordt voor onbepaalden tijd 
verleend, behoudens _intrekking. 

o. Het tweede lid is· niet van toepass ing 
op vergunningen , ten opzichto van welke door 
On s een bcsluit is genomen, als bedoeld in 
art. :Z , tweede lid , 3°." 

• .\.rt. XIX. N a art. 7 word t eon nieuw 
nrtil;el ingevoegd, luidende: 

,, Art. 7c,. 1 . Burgemeester en wethouders 
vrngen op een , door Gedeputeerde Htaten tot 
hen te ri chten verzoek onverwijld ecne schrif
telijke opgave van de namen Pn de woon
plaatsen van de leden eener societeit, voor 
welko eene verg unning is vel'l eend , en zenden 
die opgave aan laa tstgenoemd college. 

2. Indien het bestuur van de societeit die 
opga,,e niet biunen twee dagen na cl e aan
vrage van burgemeester en wethouders ver
strekt, ve rrnlt de verg unning met den aanvang 
Yan h ~t eerstvolgende verg nnningsjaar." 

Art. XX. In a1-t. 8, eerste lid , wordt voor : 
, daarin" gelezen: ,, in de akte van de vergun
ning" ; wordt ·,·oor: , Iocaliteiten" gelezen : 
, Iocaliteit of localiteiten , alsmede voo 1· de 
open aanhoorigheden Yan het huis , waa rin 
:dch die localiteit of die localiteiten b •vinden, 

,. en ,-oor dat dee! nm dim openbaren weg, 
waarop het ve rstrekken mu sterken drnnk 
in het klein ingevolge eene rnrordening, al s 
bedoeld in art. 4 c,, is toegestaan." In dat lid 
worclt voor : , tweede lid " gele:<en : , tweede en 
derde lid". 

Art. 8, tweede lid , wordt gelezen als volgt: 
,,2. Bij overlijden van den vergunninghouder 

kan het bedrijf gedurende bet loopende ver
gunningsjaar :<onder nadere vergunning wor
den voortgezet doo r zijne weduwe of, bij on t
stentenis van deze, of indien deze van hn re 
bevoegdheid niet binnen twee weken gebruik 
maakt, door de recht,·erkrijgenden. Bij tijde
lijke onbevoegdheid of ve rhindering van den 
vergunning houde r kan het bedrijf gedurende 
het loopende verg unningsjaar zonder nadere 
vergunning w01·den voortgezet door i<ijne in 
wonende eobtsgenoote of door hen , die, hetzij 
krachtens de wet , betz\j krachtens opdracht 
van den gerechtigde, daartoe bevoegd zijn. " 

Aan art. 8 worclt ren dercl e I id toegernegd, 
luidende: 

,,3. Bij voo1-tcl urencle onbevoegdheid of ver
hindering van den vergmrningh ouder kan zijne 
inwonende echtgenoote de ve rgunning te ,djnen 
name voortzetten , zoolang die onbevoegdheicl 
of verhindering d uurt." 

Art. XXI. N a a rt . 8 worden drie nieuwe 
artikelen inge,·oegd , luiclende: 

,, Art. 8 a. 1. ln de ve rmelding cler localiteit 
in de akte van eene ve rgunning en in h et 
afscht·ift, bedoeld in art. 13, eerste lid, kan op 
schrifteli,ik verzoek wijziging worden gebracht. 
Deze bepaling i niet van toepassing op eene ver
gunning, verleend ingevolge art. 2a, eerste lid . 

2. Indien die wijr. ig ing strekt tot vermelding 
van een localiteit in een ander huis, kan z i,i 
slech ts geschieden met den aanvang van een 
nieuw vergunningsjaar. 

3 . De wijzig ing wordt aangebracht door 
burgemeester en wethouders, of , indien :dj 
strekt ter ,·ermelding van de localiteit van 
een logement, waarin de verkoop alleen ge
schiec1t aan logeergasten of van de localiteit 
van eene societeit , door Gedcputeerde Staten. 

4. De wi,iziging wordt doo1· bmgemeester 
en wethouders geweigerd in de gevallen , ver
meld in art. 3, eerste lid , nr. 1, voor zooveel 
betreft eene verordening, als bedoeld in a rt . 2c, 
1°. of 2°. ; m·s. 2- 6, 8, 15, 16 en 18, rnor zooYeel 
nr. 16 betreft . 

5 . De wijzig ing wordt door Godeputeerde 
' taten gewcigerd: 

1°. in de gernll en, ,·ermeld in art . 8, eerst& 
lid , nrs . 2-6, eerste en tweede lid : 1;;, lo en 
18, voor zooYeel nr. 16 betreft ; 
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2°. wanneer zij st rekt tot vermelding van 
de localiteit van eene societeit, en die societeit 
t en t ijde van het vernoek om wij:<iging niet 
eene vergunning heeft of door toepassing van 
art. 8 b verkrijgt. 

6. Indien de wijziging door Gedeputee rcle 
Staten worclt aangebracht, wordt tevens in de 
akte van de vergunning en in het afschrift , 
bedoeld in art. 13, vermeld, dat de vergun
ning alleen geldt voor den verkoop, bedoeld 
in art. 1, tweede lid, letter a. 

7. Art. 4 is van toepassing. 
8 . Op het verzoek om wijziging wordt 

binnen eene maand beschikt. 
9. H et in art. 5d, met uitzonclering van het 

zesde lid , bepaalde ten aanzien van de weige
ring van eene vergunning is mecle van foe
passing ten aanzien van de weigering van 
eene wijziging. 

Art. 8 b. 1. De aide van eene vergunning, 
met uitzondering van die voor den verkoop , 
bedoelcl in art. 1, tweede lid , letter b, en het 
afschrift, bedoeld in art. 13, eerste lid , kan 
op schriftelijk verzoek en met toestemming 
Yan Ons worden overgeschreven: 1°. ten name 
van een persoon, die het bedrijf zal uitoefenen 
in eene localiteit, welke dee! uitmaakt van 
eene inrichting voor maatschappelijk verkeer; 
2°. ten name van eene soeieteit ten behoeve 
van den verkoon in de localiteit van die 
societeit. 

2. De over,ch rijving wordt gedaan door 
burgemeEster en wethouders , of, voor zooveel 
betreft de overschrijving ten name van eene 
societeit, door Gedeputee rde Staten. 

.3. De overschrijving wordt door burge
meester en wethouders geweigerd, wanneer 
hij , te wien s name zij wordt gevraogd, ver
keert in een der gevallen, vermeld in art. 3· 
ee rste lid , m s. 7, 9-14, 16 en 18, voor zooveel 
cle m s. 10- 14 en 16 betreft. 

4 . De overschrijving wordt door Gedepu
teercle Staten geweigerd, indien de societeit, 
te welker name zij wordt gevraagd, verkeert 
in een der gevallen , vermeld in art. 3 a, tweede 
lid, 2°.-5°. 

5. Op het verzoek om overschrijving wordt 
binnen eene maand beschikt. 

6. Het in art. 5d, met uitzondering Yan het 
zesde I id , bepaalde ten aanzien van de weige
ring van eene vergunning is mede van toe
pass ing ten aanzien van de weigering van 
eene overschrij,·ing. 

A.rt . 8c . 1. Yan verbouwing of herbouw Yan 
eene localiteit, waarvoor eene vergunning is 
verleend, wordt uiterlijk eene maand v66r 
het einde van het ,·ergmmingsjaar , waarin 

de verbouwing of herbouw is aangevangen, 
oncler overlegging van h et plan kenni s ge
geven aan burgemeester en wethouc1ers, of, 
voor zooveel betreft een logement, waarin de 
verkoop alleen geschieclt aan logeergasten of 
de localiteit van eene societeit, aan Gedepu
teerde Staten. 

2 . Yan verandering van eene localiteit of 
van haar oppervlakte geschiedt vermelding 
in de aide van de vergunning en op het 
afschrift, hedoelcl in art. 13, eerste lid. 

3. Yan cle kennisgeving, bedoeld in het 
eerste lid , wordt op verzoek een bewijs van 
ontvangst uitgereikt , vermeldenc1e den clag , 
waarop zij is geschied." 

Art. XXII. In den aanhef van art. 9 wor
den na de woorden : > burgemeester en wet
houclers" ingevoegd de woorden: , of, voor 
zooveel betreft eene vergunning voor den ver
koop in een logement alleen aan logeergasten 
of in de localiteit van eene societeit, door 
Gedeputeerde Staten." 

In art . 9 , 1°. wordt voor : >n°' . 2-10" ge
lezen: »eerste lid , nrs. 2- 18, of krachtens 
art. 3 a, eerste Ji d , of tweede lid, 2°.-6°."; en 
worden na het woord: »geweigerd" toegevoegcl 
de woorden: »voor zoover het daarin bepaalde, 
m et uitzondering van het bepaalde in art. 3, 
eerste lid , nrs. 10- 13, kracht van wet hacl 
op het tijdstip , waarop de vergunning wercl 
verleend ." 

In art. 9 worden na nummer 1 twee nieuwe 
nummers ingevoegd, luidende : 

»2°. wanneer de vergunninghouder, die zich 
in de uitoefening van het bed rijf door een 
ander laat vervangen, zelf !anger dan drie 
maanden in het vergunningsjaar buiten nood
zaak niet woont in het huis, waarin bet be· 
drijf wordt uitgeoefend. 

Deze bepaling is niet van toepass ing op 
eene vergunning, verleencl voor den verkoop 
in een logement alleen aan logeergasten of in 
de localiteit van eene societeit; op eene ver
gunning voor den verkoop, bedoeld in art . 1, 
tweede lid, letter b; op eene vergunning, ver
leend voor eene localiteit, welke slechts ge
durende een gedeelte van het jaar, doch n iet 
!anger clan zes maanden , voor het publ iek 
toegankelijk is: en op cene Yergunning, aan 
eene weduwe verleend ingevolge ·aet. 5 c of 
art. 26, ee rste lid , letter b, voor zoover cle 
overleden echtgenoot woonde buiten het huis, 
waarin het bedrijf wordt uitgeoefend. 

3°. wanneer niet is Yoldaan aan hct voor
sch rift van art. 8c, eerste lid." 

Yan art. !) worden de nummers 2 en 3 
nummers 4 en 5. 
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In art. 9, 4°, wordt Yoor: , van eene ver
leende vergnnuiug" gelezen: , daarvan". 

In art. 9, 5°. wordt voor: , !ocaliteiten" ge
lezen: >localiteit"; en vervallen de woorden: 
,tengevolge van dronkenschap". 

Aan art. 9 worden na nummer 5 drie 
nummers toegevoegd, lnidende: 

>6°. wanneer hij, die het bedrijf uitoefent 
voor den vergunninghouder, verkeert in een 
der gevallen, vermcld in art. 3, ee rste lid, 
nrs . 10- 13 of 16; 

7°. wanneer zij strekt voor den verkoop in 
de localiteit van eene societeit, en in strijd 
met de bepalingen van de statuten of het 
reglement, gelijk die zijn overgelegd inge
volge art. la, vijfde lid , voor zooverre deze 
bepalingen strekken ter voldoening aan het 
bepaalde in art. 3a, tweede lid, 4°., wordt ge
handeld, of niet voldaan wordt aan het be
paa!de in art . 13, laatste lid. 

Voor de bepalingen, overgelegd ingevolge 
art. 1 a, vijfcle lid , treden gewijzigde bepal ingen 
yoor de toepassing van nr . 7 slechts in de 
plaats, indien zij binnen eene rnaand na haar 
vaststelling aan Gedeputeerde Staten zijn over
gelegd. 

8°. wanneer eene schriftelijke, door den hou
der der vergunuing onderteekende verklaring 
wordt overgelegd , dat cleze afstand doet van 
de vergunning. " 

Art. XXIII. Art. 10· worclt vervangen door 
een nieuw artikel , Juidencle: 

>1. Eene commissie, als bedoeld in art. 15p, 
kan, voor zooveel het dee! cler gemeente be
treft, waarover zich haar bemoeiingen uit
strekken, cene met reel en en ornkleede aanwijzing 
doen van vergunningen , die ingevolge art. 9 
voor intrekking in aanmerking komen . De 
burgerneester doet gelijke aanwijzing. 

2. Binnen eene maand na ontvangst van 
eene aanwijzing, als becloelcl in het vorige lid, 
wordt door het college, clat t9t intrekking 
bevoegcl is, een besluit genornen, waarvan 
afschrift worclt gezonden aan bovenbecloelcle 
con11nissie , en , indien b e t besluit door Gede

puteercle Staten is genomen, aan burgemeester 
en wethouders. 

3. Is binnen den gestelden terrn ijn geen 
besluit genomen, clan worclt de intrekking 
geacht te zijn geweigercl. 

4. Intrekking geschieclt bij met redenen 
ornkleecl besluit, clat den belanghebbencle in 
gesloten omslag worclt uitgereikt. 

5. Uitreiking van een besluit van Gede
puteerde Staten aan belanghebbende geschieclt 
door tusschenkomst van burgemeester en wet
houders". 

Art. :X:TIV. Art. 11 worclt gelezen als 
volgt: 

,,1. Tegen de intrekking lrnn de belangheb· 
bencle in hooger beroep komen. 

2. Tegen weigering van de intrekking door 
burgemeester en wethouders kan de burge
meester in hooger beroep komen. Tegen 
weigering van de intrekking door Gedepu
teerde Staten kunnen Onze Comrnissaris in 
de provincie, burgemeester en wethouclers en 
de burgemeester in hooger beroep komen. 

3. Inclien de localiteit, waarvoor de vergun
ning geldt, zich bevindt binnen een dee! der 
gemeente, waarover zich de bemoeiingen uit
strekken van eene commissie, als bedoeld in 
art. 15p, kau bovendien die commissie tegen 
de weigering in ho.oger beroep komeu. 

4. H et beroep, bedoelcl in het eerste, tweecle 
en derde lid, worclt binnen veertien dagen 
ingesteld; bij Gedeputeerde Staten, indien 
het gelclt eene beschikking van burgemeester 
en wethouders; bij Ons, indien het geldt eene 
beschikking van Gedeputeerde Staten. 

5. De termijn van veertien clagen begint 
1°. voor den belanghebbende en voor de com
missie met den dag , waarop de beschikking 
of het afschrift claarvan is uitgereikt; 2°. in
dien het een besluit van burgemeester en 
wethouders geldt, voor den burgemeester met 
den clag der beschikking; 3°. inclien het een 
besluit van Gedeputeerde Staten geldt. voor 
Onzen Commissaris in de provincie met den 
clag der beschikking, voor burgemeester en 
wethouders en voor den burgemeester met 
den clag, waarop de beschikking door burge
meester en wethouders ter uitreiking is ont
vangen; 4°. in het geval, becloeld in art. 10, 
clerde lid, met den clag, waarop de intrekking 
worclt geacht te zijn geweigerd. 

6. Gedurencle den termijn tot en de behan
cleling van het hooger beroep blijft de intrek
king buiten werking. 

7. H et zevencle en achtste lid van art. 5d 
zijn van toepassing." 

A r t. XXV . .A.rt. 12 wordt gelezen nls volgt: 

,,1. Burgemeester en wethouders zenden jaar
lijks aan Gecleputeerde Staten volgens een door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vast t.e stellen formulier opgaven 1°. ten aan
zien van het aantal inrichtingen, waarvoor 
gedurcnde het vorige jaar vergunning, of 
verlof, als bedoeld in art. 15, is verleend, en 
waarvan gedurende dat jaar cle vergunning 
of bet Yet-!of is vervallen of ingetrokken; 
2°. ten aanzien van het gedurende da.t jaar 
betaalde vergunningsrecht; en 3°. ten aanzien 
van alle in cle gemeente hestaande inrichtingen, 
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waal' krnchtens vel'guuning of ,erlof dranken 
wol'den vel'kocht. 

2. Deze opgaven ,vol'den opgenomen in het 
pl'ovinciaal vel'slug en in de Necle>'lanr/sche 
Staatscou,rant.'' 

Art. XXVI. In art. 13 , eerste lid , worden 
v66l' het wool'd: ,,gewaal'merkt" ingevoegd de 
wool'den: ,,of, indien het eene dool' Gedepu• 
teel'clc Staten vel'leende vergunning geldt, dool'· 
den griffier de!' Staten": wordt voor: ,,afschrift 
der vel'gnnning" gelezen: ,,afschrift van de 
akte van de ~-el'gnnning"; en wordt voot·: 
,,duidelijk leesbaa r" gelezen: ,,beide duidelijk 
leesbaar en niet hoogel' dan twee mete!' boven 
den v loel'." 

In m·. 3 van art. 13, eerste lid , wol'dt voor: 
,,in de viel'de zinsnede van al't. 6" gelezen : 
,,in art. 6, clerde lid , tweede zinsnede" : en 
vel'valt het wool'd : ,,geen". 

In al't. 13 worden na het eerste lid een nieuw 
tweede en clerde lid ingevoegd, luidende: 

,,2. Indieu de vergunning is verleend vool' 
den verkoop, bedoeld in art. 1, tweede lid, 

lett'er b, wordt naast of onder het woord ,, Ver· 
gunning" geplaatst: ,,niet voor verkoop per 
glas." 

3. Indien de vergunning strekt vool' den 
vel'koop in ecn logement alleen aan logeer
gasten of in de localiteit van eene societeit, 
wordt naast of onder het woord: ,, Vergimning" 
geplaatst: ,,voor logement" of ,,voor societeit" . 

In al't. 13, tweede (nieuw: vierde) lid wordt 
vool' ,,moet" gelezen: ,.wordt", en vel'valt 
telkens het wool'd: ,,worden" . 

Aun art. 13, vie rde lid, worden de vol
gende woorden toegevoegd: ,,Indien dat wool'd 
niet binnen den gestelclen termijn is wegge
nomon, doen ·burgemeester en wethoudel' het 
wegnemen ten koste van den nalatige." 

Aan art. 13 wordt toegevoegd een vijfde lid, 
luidende: 

,.5. Indien de vel'gunning stl'ekt voor· den 
vel'koop in de localite it van eene sc>cieteit, is 
in clie localiteit steeds aanwezig eene door de 
handteekening ,an ten minste twee leden van 
het bestuur ondet· bijvoeging van dagteeken ing 
afgesloten lijst van de leden, welke op verzoek 
wordt vertoond en wnarvan op verzoek een 
afdmk of afschl' ift wordt verstrekt aan een 
ambtenaar, belast met het opsporen van over
treclingen van deze wet." 

Art. XXVII. In art. 14 worden na het 
woord: ,, vel'gunning" ingevoegd de woorclen: 
11 of op audere wijze , dan vergund is". 

Art. XXVIII. Art. 15 wordt vervangen door 
een nieuw al'tikel, luiclencle: 

,,1. H et is verboclen, in eene local iteit, waar-

VOOl' niet eene ,ergunning YOO!' den verkoop 
van stel'ken drank in het klein, of, voor zvo
ver art. 1, tweede lid, van toepassing is, voor 
den verkoop, bedoeld aldaar onder letter a, 
is verleend, anclel'en drank te vel'koopen voor 
gebmik ter plaatse van Yerkoop zonder verlof. 
De7.e bepaling is niet rnn toepass ing, voor 
zoover ing·evolge art. 1 b voor vel'koop van 
stel'ken drank vergunning niet vereischt is. 

2. De verkoop van anderen clan sterken 
drank voor gebruik ter plaatse van verkoop 
wordt onderscheiden in : 

a. verkoop van alcoholhoudenclen drank, ande
ren clan sterken cl l'ank; 

b. verkoop ui tsluitend van alcoholvrijen 
drank. 

H et verlof voor · den verkoop van alcohol
houdenden drank, anderen dan sterken drank, 
geldt tevens ,·oor den verkoop rnn alcohol
v rijen dmnk. 

3. Het verlof wordt gevraagd aan bu rge
meester en wethouclel'S der gemeente, binnen 
welke de verzoeker het bedl'ijf wenscht uit te 
oefenen. 

4. H et in art. la, derde en zevende lid, be
paalcle ten aanzien van de vergunning is mede 
van toepassing ten aanzien van het ,·erlof. 

5. H et verzoekschrift, waarbij het vel'lof 
wordt gevraagd en de besch ikking daarop zijn 
v rij van zegelrecht." 

Art. XXIX. Na art. 15 w01·dt een nieuw 
urtikel ingevoegd, I uidende : 

,,Art. 15a. 1. Bij algemeenen maatregel van 
bestnul' worden met betrekking tot ruitnte, 
licht en luchtverversching eischen gesteld, 
waaraan eene localiteit rnoeL:voldoen, om voor 
een verlof voor den vel'koop, bedoeld in arti
kel 15, tweede lid, letter a, in aanmerking te 
kunnen !;:omen. 

2. Bij plaatselijke verordening kan bovendien 
de gemeenteraacl eischen stelleu, wuaraan eene 
localiteit moet voldoen, om voor een Yerlof 
rnor den verkoop, bedoeld in art. 15, tweecle 
licl , lette r a, in aanmerkiug te kunnen komeu. 

3 . Verordeningen, ingevolge het tweede lid 
van dit artikel vastgesteld, worden binnen oene 
maancl, naclat zij door den raad zijn vast
gesteld, aan Gedepnteerde Staten medege 
deeld." 

Art. XXX. Na art. 15a worden veertien 
nieuwe artikelen ingevoegcl, luidencle: 

,,Art. 15 b. 1. H et ,,edof wMdt geweigerd : 
1 °. wanneer de verzoekel' tot eene gevange

n isstraf van een jaar of tot eene zwaardere 
straf onherroepelijk is veroordeelcl , en er nog 
niet vijf jaren zijn verloopen, nadat hij 7.ijne 
straf heeft onclergaan; 
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"1,0 • wanneer: 
a. binnen de laatste vijf jaren tweemaal de 

Yerzoeker onberroepelijk is veroordeeld wegens 
een der feiten, omscbreven in de artt. l ii k , 
eerste lid; lii1n ; 1511 , eerste of viercl e lid ; ]6, 
eerste lid, m s. 1, 3, 4, 7, 10 ; of 17 van deze 
wet ; in art. 184, voor bet geval bet feit be
trekking heeft op een bevel , eene vordedng 
of handeling, krachtens deze wet of de bij 
deze wet bedoelde plaatselijke verordeningen 
gedaan, of in de artt. 252, 426, 453 en 454 
van het Wetboek van Strafrecht ; 

b. binnen de laatste tien jaren vicrmaal de 
verzoeker onherroepelijk is veroordeeld wegens 
cen der fe iten , omschreven in de artt. 15 i, 
eerste lid; 151, eerste of derde lid ; 16, eerste 
lid, nrs. 2, 5, 6, 8, 9, 11 ; of 16a, tweede lid , 
van deze wet. 

:Met onberroepelijke verool'deelh1g wordt ge
lijk gesteld betaling van de opgelegde boete. 

3°. wanneer de verzoeker van een of meer 
rechten, vermeld in art. 28 van het W etboek 
van Strafrecht, bij 1·ecbterlijke uitspraak is 
ontzet, zoolang bet gemis van dat recht ten 
gevolge van die ontzetting voortduurt ; 

4°. wanneer bet wordt gevraagd voor den 
verkoop in eene localiteit., waarvoor eene ver
gunning voor den verkoop, bedoeld in art. 1, 
tweede lid, letter b, is verleend ; 

5°. wanneer binnen de laatste vijf jaren een 
vroeger verlof, den verzoeker ved eend, werd 
ingetrokken kracbtens art. 15e, 1°. of 4°. Het 
,,crl of wordt mede geweigerd, indien binnen 
de laatste vijf jaren tweemaal een vt·oeger 
ved of, den verzoeker verleend , werd inge
t l'Okken kracbtens art, 15 e, 2'. of 3°.; 

6°. wanneer de verzoeker of het hoofd van 
het gezin, waarvan bij lid is, tot het plegen 
van ontucht gelPgenheid biedt, of ook in antler 
opzicht van bekend slecht !even gedrug is; 

7°. wannee t· de verzoeker is de tusschen
persoon voor iemand , die in cen der onder 
nr . 1, 2, 3, 5 en 6 vermelde gevallen verkeert. 

2. Bet verlof voor den verkoop, bedoeld in 
art. 16, tweede lid , lette r a, wordt bovendien 
geweigerd, wanneer de localiteit, waarvoor het 
wordt gevruagd , niet voldoet uan de eischen, 
gcsteld krachtens art. 15 a. 

,fr/ . 15 c. Het in art. ii bepaalde ten aauzien 
van het verzoekscbrift om cene, door burge
meester en wethoude1·s te verlecnen vergun
ning is mede van toepassing op het verzoek
schrift om een verlof, en het in art. 5d be
paalde ten aanzien van de weigering van eene 
Yergunning door burgemeester en wethouders 
met uitzondering van bet bepaalde in art. od' 
zesdc lid, ten aanzien van de op:chorting de;. 

besl issing, is mede van toepassing op de 
weigering ,·an een verlof. 

A.rt. Iii d. 1. Het verlof geldt uitsluitend 
yoor de in de akte van het verlof vermelde 
loca1iteit of localiteiten, alsmede voor de open 
aanhoorigheden vnn bet huis, waarin zich die 
localiteit of die localiteiten bevinden en, be
houdens het bepaalde daal'Omt!·ent bij plaatse
Jijke vPrordening, voor den openbaren weg bij 
dat huis. H et geldt uitsluitend voor den per
soon des verzoekers. 

2. In de vermelding der localiteit kan op 
scbriftelijk verzoek door burgemeester en wet 
houders wijziging worden gebrncht. Die wijzi 
ging wordt geweigerd in de gevallen, vermeld 
in art. lob, eerste lid , 4°., en tweede lid. 

3. Op het verzoek om wijziging wordt 
binnen eene maand beschikt. 

4. Van verbouwing of herbouw van eene 
l ocaliteit, waarvoor een verlof is verleend, 
wordt binuen clrie maanclen, nadat daarmecle 
is aangevangen, oncler overlegging van bet 
plan, kennis gegeven aan burgemeester en 
wethouders. 

5. Van verandering ,, an eene localiteit of 
van haar oppervlakte geschiedt vermelding in 
cle akte Yan het verlof en op het afschrift, 
bedoeld in art. 15 ,q, eerste lid . 

6. Van de kennisgeving, becloeld in het 
vierde lid , wordt op verzoek een bewijs van 
ont,, angst uitgereikt, vermeldende den dag, 
waarop zij is geschied. 

Art. 15 e. Het verlof wordt door blll'gemeester 
en wethouders ingetrokken : 

1°. wanneer omstandighcden zich ,·oordoen, 
op grond waarvan , waren ze Vl'Oeger aanwezig 
of bekend geweest, het krachtens art. 15 b zo Lt 
zijn geweigerd ; 

2°. wa,, neer hij, die voor den bouder van 
bet ved of het bedrijf uitoefent, verkeert in 
een van de gevallen, ve t·meld in art. 15 b, 
eerste lid , nrs. 1, 2, 3 en 6 ; 

3°. wanneer niet voldaan is aan het voo r·
schrift van art. 15 d, viercle lid ; 

4°. wanneer ,doh in de loealiteit feiten hcu
ben voorgedaan , die de vrees wettigen, dat de 
voortduring van het vel'lof een gevaar zou 
opleveren voor de op nbare orde of veiligheicl ; 

5°. wanneer eene scbriftelijke , door clen 
houder van het ve!'lof onderteekende verkla
ring worclt overgelegd , dat deze afstand doet 
van bet verlof. 

Art. 15/. H et in de artt. 10 e11 11 bepaalde 
ten aanzien van de intrekking van de vergun
ning door burgemeester en wethonders is mede 
van toepass ing op de in trekking van het verlof. 

A1·t. 15g. 1. ln elke inrichting, waar krachtens 
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ve rlof drank \','.Ordt verkocht, m.oet een door 
den gemeente-secretaris gewaarmerkt afschrift 
van de akte van het verlof alsmede een ge
drukt exemplaar van de wettelijke bepalingen 
tot regeling van den kleinhandel in sterken 
drank en tot beteugeling van openbare dron
kenschap, beide duidelijk leesbaar en niet 
hooger dan twee meter boven den vloer, zijn 
opgehangen. Tevens moet boven of terzijde 
van de buitendeur, die toegan~ geeft tot de 
inrichting, met duidelijke letters te lezen zijn: 

1°. de naam van hem, aan wien het ve rlof 
is ve!'ieend ; 

2°. het woord ,, Ver /of " 
2. Indien het ve rlof is verleend voor den 

,·erkoop, bedoeld in art. 15, tweede lid , letter b, 
wordt naast of onder het woord: ,, Verlof" ge
plaatst: ,,voor alcoholvrijen drank". 

3. Binnen acht dagen wordt h et in het 
eerste lid bedoelde afschrift, in geval van bet 
vervallen of intrekken van het ve rlof , aan 
burgemeester en wethouders te rnggezonden en 
het woord ,, Ver/of" weggenomen. Indien dat 
woord niet binnen den gestelden termijn is 
wcggenomen, doen burgemeester en wethouders 
het wegnemen ten koste van den nalatige. 

A.rt. 15h. W anneer zonder het vereischte 
ve rlof :mdere clan sterke drank voor gebruik 
ter plaatse van verkoop wordt verkocht, ver
bieden burgemeester en wethouders het voort
zetten van dien verkoop en doen zij dien 
desnoods beletten. 

Art. 15i. 1. H et is ve t·boden in eene voo 1· 
het p nbliek toegankelijke locali teit , waarvoor 
door burgemeester en wethouders eene ver
gun'ning is verleend , personen beneden 16 jaar 
anders dan in gezelschap van een meerder
ja.rige, en personen in kennelijken staat van 
dronkenschap toe te la.ten. 

2. Door Ons kan ten aa.nzien van eene ge
meente op voorstel van den gemeentera.ad , 
Gedeputeerde Staten gehoord, onth effing wor
den ve rleend van het bepaalcl e in het ee rste 
lid , voor 7,ooveel betreft het toelaten van per
sonen beneden 16 jaa.r. 

A,·t. 15 k. 1. H et is verboden , in eene voor 
het publiek toegankelijke localiteit, waarvoc>r 
door bu rgemeester en wethouders eene ver
gun n i ng is verleend, of in eene 1ocalite it, die 
daarrnede binnen 's hnis gerneenschap heeft, 
arbeidsloonen uit te betalen , of toe te laten , 
dat arbeidsloonen in zoodanige localiteit uit
betaald worden . 

2. Onder a.rbeidsloonen word en n iet verstaan 
loonen, verschuldigd ,, oor werkzaamheden , die 
,djn verricht in de localiteit of ter >1ake van 
het bedrijf, dat daarin wol'Clt uitgcoefend. 

. A.rt. 15 l. 1. H et is verboclen , in eene ,·oor 
het publiek toegankelijke localiteit, waa.rvoo1: 
door burgemeester en wethouders eene ver
gunning is verleend, haza.rdspelen toe te laten. 

2. Onder hazardspel wordt begrepen elk spel, 
waa.rbij in het algemeen de ka.ns op winst van 
het toeval afhangt, ook wa.nneer die kans toe
neemt met de meerdere geoefendheid of de 
grootere behendigheid van den speler. 

3. H et is verboden, in daarvoor door Ons 
aangewezen gemeenten, in eene voor bet publiek 
toegankelijke localiteit , waa1·voor doOl' burge
meester en wethouders eene vergunning is 
verleend, of in de aanhoorigheid van 7,ooclanige 
localiteit zondet· toestemming van den blll'ge
meester muziek, ve rtooningen of andere ;-er
ri chtingen ten ve rmake van het publiek toe 
te la ten. D eze be paling is niet van toepassing 
op eene localiteit, waarvoor eene vergunn ing 
is verleend ingevolge art. 2a, ee rste lid. 

4. In gerneenten , welke niet doOl' Ons inge
volge het vorige lid zijn aa.ngewezen , blijft de 
bevoegclheid van den gem eenteraad onvermin
derd , om ingeYolge art. 185 der Gemeentewet 
verordeningen te maken bet reffende het toe
laten van ve l'l'ichtingen ten verrnake van het 
publiek in localiteiten als bedoeld in hct 
vorige lid . 

5. D e toestemming, bedoeld in het dercle 
lid , worclt telkens voor niet !anger clan Yijf 
ja.ren gegeven en kan te alien tijde worden 
ingetrokken. In trekking gesehiedt bij met rede
nen omkleed besluit. 

A.rt. lom. 1. Het is ve rboden ste1·ken chank 
in het klein te verkoopen , te schenken, toe te 
dienen of te verstrekken in eene localiteit , 
waa.rvoot· eene vergunning is verleend , tijclens 
het houden daarin van zitdagen voor het 
publiek door ambtenal'en van het Rijk , eene 
provincie, eene gem eente of een watel'schap, 
of van openbare ve 1·koopingen, verhuringen 
of ve l'pachtingen, al smede gedu1·encle t\\·ee 
uren v6pr het begin en twee uren na. den af
loop der drie laatstgenoemde ve rriehtingen. 

2. H et is, behoudens het bepaalde in art. lb , 
1°., verboden , sterken drank toe te clienen of 
te verstrekken op of in een open baar middel 
van vel'voer. 

Art. l On. 1. H et is ve rbod.en , in daa l' voor 
door On s aangewe7,en gemecnten , in eene 
localiteit, waa.rvoot· door burgemeester en wet 
houders eene vergunning, of waarvool' een 
verlof voor den verkoop , bedoeld in art. 15, 
tweede l id, lette t· a, is vel'ieend, zonder toe
stemming van den burgemeester vrouwel ijke 
personen gedurende de uitoefening van hct 
bed rijf dienst te laten doen of van wege den 
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bonder Yan de vergunning of van het wrlof 
aanwezig te doen zijn. 

2. Die toestemming worclt telkens voor niet 
!anger clan vijf jaren gege, en en kan te alien 
tijde worden ingetrokken. Intrekking gescbieclt 
bij met redenen omkleed besluit. 

3. H et bepaalcle in het eerste lid is niet van 
toepassing op de inwonende ecbtgenoote en 
op inwonende docbters van den houcler van 
eene vergunning of van een verlof . 

4. H et is verboclen personen beneden 16 jaar 
dienst te laten doen hetzij in eene ,·oor bet 
publi ek toegankelijke localiteit, waarvoor door 
burgemees ter en wethouclers eene vergunning 
is ve rlcencl , gedurencle de uitoefening vHn bet 
beclrijf in die lom,liteit, betzij ter zake van 
den verkoop van sterken drank in h et klein 
voor gebruik elders clan ter plaatse ,an ver
koop. 

Art. 15 o. Oncler de beYelen van Onzen Mi• 
nister van Binnenlanclsche Zaken worclt het 
toezicht op de naleviug van deze wet mecle 
opgeclragen aan inspecteurs of acljunct -inspec
teurs, die door Ons worclen benoemcl, geschorst 
en ontslagen , en wier werkkring door Ons 
worclt geregelcl. 

A.rt. 15 p. 1. Door Ons kunnen in eene ge
meente op voorstel van den gemeente raad eene 
of mce r commissies van meerclerjarige inge
zetenen worden ingesteld. Inclien in eene ge
meente meer clan eene commiss ie wordt inge
steld, bepalen bmgemeester en weth ouclers, 
over welk dee! cler gemcente de bemoeiingen 
van iedere cornmissie zich uitstrekken. 

2. Die commissies dienen de Overheid van 
raacl , mowel clesgevraagd als uit eigen bewe
ging, omtrent alles, wat betreft de bereiking 
,an het doe! van deze wet . 

3 . H et aantal leclen dier commiss ies wordt 
bepaald door Onzen Commissaris in de pro
vincie, burgemeester en wethouclers gehoord. 

4 . De leden worclen benoemd door Onzen 
Commissaris in de provincie. Zij treden vol• 
gens een door Onzen Commissaris in de pro
v inc ie op te 1naken roos te r af , m et die n ver
stande, dat geen lid , bebouclens herbenoeming, 
!anger cl an clrie jaren zitting b eeft . 

5. Burgemeester en wethouders stellen eene 
instructie vast , waarin worclen geregeld de 
Yerkiezing van een voorzit ter en een secretari s, 
de ve rgacleringen en de werkwijze. 

6. De instmctie is onclerworpen aan de goecl
keuring van Gecleputeerde Staten. Inclien geene 
overeenstemming wordt verkregen, geschieclt 
de vaststelling van de instrnctie door Gecle
putee,·cle Staten. 

7. Den secretaris ,an de com missie kan uit 

's Rijks kas een doo r On s vast te stellen , er
goecling van bureaukosten ,rnrclen toegekencl. 

8. De gemeenteraacl stelt een, zoo nooclig 
verwarmd en , erlicht, lokaal ter bescbikking 
,oor de ve rgaderingen der commiss ie." 

Art. XXXI. At't. 16 worclt gelezen als , olgt: 
,,1. Met hechtenis van ten hoogste drie 

weken of geldboete van ten hoogste honclet·cl 
gulden wo1·dt gestraft: 

1°. hij, die zonder de vereischte , ergunning 
sterken drank in het klein ,·erkoopt, in het 
klein te koop aan bieclt, of in voorraacl heeft 
ten verkoop in het ldein ; 

2°. hij , d ie zoncler het vereischte verlof 
alcoholhoudenden drank, ancleren clan sterken 
drank , of alcoholvrijen drank ,·oor gebrnik 
ter plaatse van , erkoop verkoopt of te koop 
aaubiecl t, of ,·oor dien verkoop in voorraad 
heeft ; 

3°. hij , die in eene voor het publiek toeganke
lijke localiteit , waatToor niet de vereischte 
vergunning is verleencl , sterken drank schenkt, 
toed ient of verstrekt ; 

4°. hij, die in eene localiteit nm eene socie
teit, waar,oor geene vergunuing is verleencl , 
sterken drank schenkt , toeclient of verstrekt; 

5°. hij , die sterken drank, gescbonken, toe• 
gediend of ve rstrekt in eene localiteit , wnar
voor eene vergunning voor den verkoop, be· 
cloelcl in art. 1. tweecle lid , letter a, is ve t·· 
leend , uit die localiteit uitclraagt naar eene 
anclere plaa ts clan waarvoor rl e alcte van de 
vergunning ,oor die localiteit gelclt ; 

6°. hij , die: 
a. in eene localiteit, waa rvoor eene verg un 

ning voor den verkoop , becloeld in art . 1 , 
tweecle lid , lette r b, is verleencl, sterken drank 
anders da n op de wijze, omschre,en in art. 1, 
viercle l id, in voorrnacl hecft; 

b. in 7.ooclanige localiteit sterken drank an
ders cl an op de wijze, omschre,en in a1·t. 1, 
viercle lid , ve rstrekt ; 

c. in 7.0odanige localiteit het drinken rnn 
sterken drank toelaat ; 

cl . in eenc locali te it, die m e t zoodnnige lo
caliteit gelijkvloers of op cl ezelfcle , erclieping 
is gelegen en binnen's huis gemeenschap h eeft , 
sterken drank verstrekt aan anderen clan zijne 
huisgenooten ; 

e. in eene localiteit, als becloeld in letter d, 
toelaat bet cll'inken van sterken drank door 
ancleren clan zijne huisgenooten; 

. 7°. hij , die in eene loculiteit, waarvoor cen 
verlof is verleend , sterken drank aanwezig 
beeft of in eene localiteit, <lie met zooclanige 
localiteit binnen's huis gemeenschap heeft , 
sterken cl rank in voorraacl heeft ; 
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8°. hij , die in eene localiteit, waarrnor een 
verlof voor den verkoop uitsluitend van alcohol
,rijen drank is verleend, alcoholhoudenden 
drank, ancleren clan sterken drank, in voo r
raacl heeft ; 

9°. hij, die in een logement, waarvoor geene 
and ere vergunn ing is verleend clan eene voor 
den verkoop alleen aan logeergasten, sterken 
dmnk in het klein verkoopt of in bet klcin 
te lrnop aanbieclt aan anderen clan hen, die 
naar redelijk inzicht als logeergasten in dat 
logement zijn te beschouwen ; 

10°. hij, die in eene localiteit, waar sterke 
drank in het klein verkocht wordt, op eenigerlei 
wijze aan koop nm dien drank een kans op 
winst verbindt ; 

11°. hij, die in zijne woning of zijne locali
teiten eene der handelingen, in de vorige 
nummers, met uitzondering van nr. 6, letter c 
en e, omschreven, toelaat , voor zooveel betreft 
de in cle nrs. 5, 6, 7 en 8 omschreven hancle
lingen, alleen voor zoover degene, die cleze 
pleegt, een lid van zijn gezin of in zijnen 
dien.st is. 

2 . Indien tijdens het plegen van de over
treding , omschreven in het vorige lid , nog 
geen twee jaren zijn verloopen , sedert eene 
v roegere veroordeeling van den schulclige we
gens eene cl ier o,·ertreclingen of wegens over
trecling van art . 252, 2° . of 3°. van het W et
b oek van Strafrecht, onherroepelijk is gewor
den of cle opgelegcle boete is betaalcl , worclt 
hij gestraft met h echtenis van ten hoogste 
eene maand . 

3. De strafbepalingen van clit artikel zijn 
toepasselijk bij ove rtrecling van de nrs. 1, 2, 
3, 4, 9 of 10, onverschillig, wie h et feit ge
pleegcl heeft ; bij overtreding van cle nrs . 5, 6, 
7 of 8, alleen, inclien het feit gepleegcl is door het 
hoofcl van het beclrijf, of dengene, die hem 
als zooclanig ve rvangt". 

Art. XXXII. Na art. 16 worclt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

,,Ar t. l 6a. 1. Overtreding van een der voor
schriften, gegeven in de artt. 15 i , eerste l id ; 
15 k , eerste lid; 15 /, eerste of clercle l id ; 15 ni ; 

15 n, eerste of vierde lid, wordt gestraft met 
h echtenis van ten hoogste vijf weken of geld
boete van ten h oogste honderd vijftig gulden. 

2. Verstrekken van sterken drank in bet 
klein op den openbaren weg door een ve rgun
ninghouder , indien dat niet bij eene plaatse
lijke ve rorclening , als bedoeld in art. 4a, is 
toegestaan, of in strijd met de bepalingen , an 
zoodanige verorclening wordt gestraft met 
h echtenis van ten h oogste drie weken of geld
:boete ,an ten hoogste honderd gulden. 

1904. 

3. Indien tijclens het plegen rnn eene o,er
treding, als becloelcl in het eerste en tweede 
lid rnn dit artikel, nog geen twee jaren zijn 
ve rloopen, sedert eene vroegere veroorcleeling 
van den schuld ige wegens die overtreding 
onherroepelijk is geworclen of de opgelegde 
boete is betaald , worclt hij gestraft met hech
tenis van ten hoogste twee maanden" . 

Art. XXXIII. Art. 17 wordt gel~zen uls 
volgt; 

,,Hij , die bij gelegenh eid van eene Yoor hem 
of voor zijn lastgever gehouden open bare ,·er
kooping, verhuring of ve rpachting den kooper 
of gegacligde in staat stelt, kosteloos sterken 
drank te gebruiken, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste drie wekeri of geldboete 
van ten hoogste honclercl gulden". 

Art. XXXIY. Artikel 18 ve rvalt. 
Art. XXXV. Art. 23, ·eerste lid , wordt ge

lezen als volgt: 
,.1. Met geldboete van ten hoogste honclerd 

gnlden wordt gestraft de overtrecling van elk 
der bepalingen vnn art. 13 of art. 15 g". 

In art. 23, tweecle lid, worden na het woord : 
,,vergunning" i11gevoegd cle woorden : ,,of het 
ve rlof"; wordt voor : ,, is voor" gelezen: ,,zijn 
voor"; voor: 11degene" gelezen : 11degenen" ; 
voor: ,,wien" gelezen : ,.wie"; ven-allen de 
woorden: ,,sterken" en ,, in het klein" ; en 
wordL voor: ,,zoodanig persoon" gelezen: ,,zoo
clanige personen" en , oor : ,, ieder cler" gele
zen : ,,de" . 

Art. XXXVI. Art. 25, eerste licl, wordt ge
lezen als volgt : 

,.1. Met het opsporen van de overtreclingen 
van cleze wet en van cle bij cleze wet becloelde 
plaatselijke verordeningen zijn , behalrn de 
ambtenaren , aangewezen bij art. 8 rnn het 
W etboek van Strafvordering, belast cle mare
chaussee en alle ambtenaren van rijks- 011 ge• 
meentepolitie". 

Art. XXXVII. Het tweecle, derde en ,ierde 
lid van art. 25 worden clerde, vierde 011 vijf
de l id. 

In art. 25 wordt na het ee rste lid een nieuw, 
tweecle lid ingevoegd, luidencle; 

,.2. De voormelcle ambtenaren zijn te alien 
tijde bevoegcl , de u itlevering te vorcleren rnn 
al hetgeen redelijkerwijze vermoed ka11 worden 
gecliend te hebben of bestemd te zijn geweest 
tot het plegen van eene overtreding van deze 
wet of van de artikelen 252 of 454 , an het 
W etboek van St rafrecht, en in beslag te nemen 
alles , wat dienen lrnn tot bewijs van de o, er
treding ." 

In art . 25, clercle lid , worden na: ,,ambte
naren" ingevoegd de woorden : ·,,benevens de 
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inspecteurs en adjunct-inspecteul's, becloelcl in 
art. 16 o"; wol'dt voor: ,,sterke dl'ank in het 
klein wol'dt verkocht" gelezen: ,,verkoop van 
sterken drank in het klein of van alcohol
houdenden drank, anderen dan sterken dl'ank, 
of alcoholvrijen drank voor gebruik ter plaatse 
van verkoop plaats vind t, of waar redelijker• 
wijze vermoed kan worclen, dat die verkoop 
plaats vindt. Zij hebben mede vrijen toegang 
tot alle localiteiten en aanboorigbeden van 
localiteiten, waar redelijkenvijze vermoed kan 
worden, dat overtreding van eenige bepaling 
dezer wet plaats vindt." 

In art. 26, vijfde lid , wordt voor: ,,en" ge• 
lezen: ,,dat", en wordt na het woord: ,,af
scbrift" ingevoegd het woo,·d: ,,wordt." 

.A.rt. XXXVIII. In art. 26, eerste lid , wordt 
voor: n°'. 2, 3, 4, 6, 6, 7, 9 en 10" gelezen : 
,,eerste lid, nrs. 2, 6, 10-14, 16 en 18, voor 
zooveel de m s. 10-14 en 16 betreft". 

In art. 26, eerste lid, wordt letter b gelezen 
als volgt: 

,,aan de overlevende echtgenoote of echtge
noot van hem of haar, die op 1 Mei lf!Ol 
daarin het bedrijf uitoefende, zoolung zij of 
hij leeft, indien het huwelijk op 1 Mei 1904 
nog bestond en de ecbtgenooten te v.a men 
woonden". 

In art. 26, tweede lid , vel'vallen de wool'den : 
,,na 30 April 1886 wordt, tenzij de ve rgunning 
verleend is op grond van eene nijstelling 
krachtcms het tweede lid van art. 4" ; en wo,·dt 
na het woord: ,,hebben" ingevoegd het woorcl: 
,,\\'Ordt". 

Het derde lid van art. 26 word t gelezen 
als volgt: 

,,3. Het eerste lid van clit artikel is niet 
meer van toepassing, indien de vergunning is 
ingetrokken op grond van art. 9, 8°." 

.A.an art. 26 wordt toegevoegd een nieuw 
lid , luidende : 

,,4. Het bepaalde in art. 1, tweede lid, is 
niet van toepassing op eene verg unning, Yer
leend krachten het eerste lid, letter b. Het 
bepaalde in art. 28a, tweede, dercle en vi erde 
lid, is van toepassing." 

.A.rt. XXXlX. Art. 27 wordt gelezen als 
volgt : 

,,1. Hjj, wiens vergunning kracbtens bet 
tweede lid van art. 26 wordt geacht verlengd 
te zijn of iliens vervanger, die eene der voor
waarden, dam· genoemd, niet in ucbt neemt, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
honclerd gulden. 

2. De vergunning vervalt met den dag, 
waarop de veroordeeling onherroepelijk wordt 
of de opgelegde boete worclt betaald, tenzij de 

veroordeelde is de vervanger van hem, te 
wiens name de vergnnning i verleend. ln 
dat geval kunnen burgemeester en wethouders, 
nadat de veroordeeling on herroepelijk is ge
worclen of de opgelegde boete is betaald, de 
vergunning op g rond van die veroordeeling 
intrekkeu." 

Art. XL . .A.rtikel :l8 worclt vervangen door 
een nieuw art. 28, luidende : 

,,Het eerste lid van art. 1 a is niet van toe
passing op verkoop van sterken drank door 
wijuhanclelaren, welke ingevolge art. 13 van 
de wet van 2J Juli 1870 (Staatsbla.d n°. 127) 
op 1 Mei 1904 een verlengbaar c rediet haclden , 
zoolang zij dat onafgebroken behouden en 
ste ,·ken drank i1iet anders clan bij hoeveelheden 
van ten minste dri e li te r tegelijk verkoopeu 
voor gebruik elders clan ter plaatse van verkoop". 

.A.rt. XLI. Na art. 28 worden elf nieuwe 
artikelen ingevoegcl, luiclencle: 

,,drt. 28a. 1. Het bepaalde in art. 1, tweecle 
lid , gelclt in eene gemeente, waar bet van toe
passing is, niet voor eene vergunning, welke 
v66r 1 Mei 190! verleencl is voo,· eene, voor 
het publiek toegankelijke Jocaliteit. 

2. Die bepaling wordt evenwel van toepas
sing, indien ingevolge art. Sa in de akte van 
de vergunning en in bet afsch,·ift daarvan eene 
localiteit in een antler hui wordt vem ielcl, 
of de oppervlakte der localiteit, vermelcl in 
die akte en in clat afsehrift, door verbouwing 
of herbouw met meer clan twintig ten hon
clerd worclt vergroot. 

3. H et verzoekschrift om wijziging van de 
vermelcling der localiteit en de in art. Sc be
doelcle kennisgeving bevat in clat gem! ecne 
opgave, welke verkoop, bedoelcl in art. 1, 
tweede lid , letter a of b, in de nieuwe of ve r
groote localiteit zal plaats vinden. Indien in 
geval van verbouwing of herbouw de kennis
geving, bedoeld in art. Sc, geschieclt, \·66r clat 
beslist is, of art. 1, tweede lid, ten aanzien 
van de gemeente al dan niet van toepass ing 
is, geschiedt die opgave binnen eene rnaancl, 
naclat over de toepasselijkheid van a,t. 1, 
tweede lid , besli st is. 

4. De verkoop , genoemd in die opgave, wordt 
vermeld in de akte van de vergunning en in 
het afschrift claarvan. 

5. Bij gebreke van de opgave, becloeld in 
bet dercle lid , of bij gebreke van aanbiecling 
bij die opgave van het afscb rift van de akte 
van de vergunning tot vermelding claarin van 
den in die opgave genoemclen verkoop , ver
valt de vergunning met den l sten Mei, vol 
gencle op den terrnijn, gestelcl voor bet doen 
van die opgave. 
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A rt. 28b. 1. Eene v66r 1 Mei 1904 verleende 
vergunning voor dPn ve rkoop in eene voor 
het publiek toegankelijke localiteit blijft, be
houdens intrekken of vervallen , van kracht 
tot 1 Mei 1905 voor den verkoop bij hoeveel
heden van minder dan twee liter. 

2 . Indie~ een houder van eene vel'gunning, 
als bedoeld in het eerste lid , het bedrijf na 
30 April 1905 wenscht voort te zetten, wordt 
op een v66r 1 Maart 1905 tot bnrgemeester 
en wethouders te richten verzoek, waarbij op
gave wordt overgelegd van de oppervlakte 
der localiteit of localiteiten , in de alcte van 
zijne vergunning en in bet afschrift daarvan 
de wijziging aangebracht, dat zij voortaan 
gelden zal voo t· den ve rkoop bij hoeveelheden 
van minder clan tien liter voor gebruik ter 
plaatse van verkoop of elders met_ vermelding 
van de oppcrvlakte der localiteit of localiteiten. 

3. Bij gebreke van een verzoek. als bedoeld 
in het tweede lid , vervalt de vergunning met 
1 Mei 1905. 

Ar t. 28c. Eene na 1 Mei 1904 en v66r het 
tijdstip , bedoeld in art. XLV, verleende ver
gnnning voor den ve rkoop in eene voor het 
publiek toegankelijke localiteit, vervalt, be
houdens intrekken of vroeger vervallen, met 
den eerstcn clag van de zevende maand, nadat 
beslist is, of art. 1, tweede lid, ten aanzien 
van de gemeente al clan niet van toepassing 
is. Eene nieuwe vergunning wordt niet ge
weigercl op g rond, dat het vastgestelcle maxi
mum is bereikt. 

A.rt . 28d. 1. Eene op 1 Mei 1904 bestaancle 
vergunning voor den verkoop in de localiteit 
van eene societeit blijft, behoudens intrekken 
of vervallen, tot 1 Mei 1905 van kracht voor 
den verkoop bij hoeveelheden van minder clan 
twee liter. 

2. Indien de houder van eene vergunning, 
als bedoeld in het eerste lid , het bedrijf na 
30 April 1905 wenscht vomt te zetten, wordt 
op een v66r 1 Maart 1905 tot G·edeputeerde 
Staten te ri ch ten verzoek, waarbij opgave wordt 
0 \7 ergelegd van de oppervlakte der localiteit 
of localiteiten, in de akte van zijne vergun
ning en in het afschrift daarvan de wijziging 
aangebracht, dat zij voortaan gelden zal voor 
den Yerkoop, bedoeld in art. l , tweede lid , 
letter a, met vennelding van de oppervlakte 
der localiteit of localiteiten. 

3. Bij gebreke van een verzoek, als bedoeld 
in bet tweede lid , vervalt de vergunning met 
1 Mei 1905. 

Art. 28e. Eene na l ofoi 1904 en v66r bet 
tijdstip , becloeld in art. XL V, verleende ver
gunning voor den verkoop in de localiteit van 

eene societeit, vervalt, behoudens intrekken 
of vroeger vervallen, met 1 Mei 1905. JiJene 
nieuwe vergunning wordt niet geweigerd op 
g rond, dat het vastgestelcle uiaximum is bereikt. 

Art. 28f. 1. Hij , die op 1 Januari 1904 handel 
dreef in sterken drank alleen bij hoeveelheden 
van ten minste twee lite t· , kan claarmede cloor
gaan tot 1 Mei 1905. 

2. Indien hij na 30 April 1905 sterken drank 
in het klein wenscht te verkoopeu , client hij 
binnen zes weken na het tijclstip, bedoeld in 
al"t. XL V, overeenkornstig cle bepalingen dezer 
wet een verzoek in orn eene Yergunning. 
lnclien in de gemeente art. 1, tweecle l id, van 
toepass ing is, kan hem geene antlere ve rgun
ning worden ve rleend clan die voor den ver
koop, bedoelcl alclaar bij letter b. 

3 . Deze ve rgunning wordt hem voor de lo
caliteit, waarin hij OJJ 1 J anuari 1904 het be
drijf uitoefende, geweigerd , indien het vast
gestelde maximum is bereikt en vercler in de 
gevallen , vermeld in art. 3, eerste lid , nrs . 4, 
5, 6, 9, 10- 16 en 18, voor zooveel de nrs.10- 14 
en 16 betreft . De vergunning wordt boven
dien, indien hij bet bedrijf wenscht voort te 
zetten in eene andere localiteit, geweigercl in 
de gevallen, ve1·meld in art. 3, eerste lid, nr. 1, 
voor zooveel betrcft eene verordening, als be
doeld in art. :le, ee rste lid 1°. of 2°. ; nrs. 2 en 3. 

4. Indien die vergunning hem geweigercl 
moet worclen uitsluitencl h etzij op grond , da t 
het vastgestelde maxim um bereikt is, hetzij 
op grnncl van art. 3, ee rste lid , nt-. 9, wordt 
hem eene bijzondere vergunning verleend voor 
den verkoop bij hoeveelheden van twee tot 
tien liter op de wijze, ornscbreven in art. 1, 
vierde lid. Oncler het woord ,,V ergunning" 
boven of ter zijde van de buitendeur , die toe
gang geeft tot de inrichting, worden geplaatst • 
de woorden: ,,Verkoop beneden :l liter ver
boden." 

5. Indien de houcler van eene bijzondere 
vergunning sterft , kunnen de aide van de 
vergunning en het afschrift daarvan worden 
overgeschreven ten name van zijue over
levende echtgenoote, inclien deze op 1 Mei 
1904 met hem gehuwd was en bij hem in
woonde, eu binnen eene maand na het over
lijclen een schriftelijk verzoek om overschrij
ving indient. Die overschrijving wordt ge
weigerd in de gevallen , vermelcl in art. 3 , 
eerste lid , nrs. 10- 14. 

6. De namen van de natuurlijke personen, 
die ieder in bet bezit zijn van eene bijzondet·e 
vergunn ing, worden v66r de namen der andere 
personen, bedoelcl in art. 5a, geplaatst op de 
I ijst, aldaar beclocld , in de volgorcle vim d e 
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dagen, waarnp hun vcnmek om eene Yergun• 
ning inkwam, met dien Yer tande, dat, voor 
zoover verzoeken op denzelfden dag iukwamen, 
de in leeftijd oudere ,66r gaat. Art. 5b, eerste, 
tweede en derde lid , is van toepassing. 

7. Hct recht voor eenc bijzondere ,·ergun
ning, ingevolge art. 6, eerste lid , te betalen, 
bedraagt vijf en zeventig ten honderd van het 
bedrag, bcpaald in art. 6, derde lid. 

8. De bijzondere vergunning worclt inge
trokken: 1°. wanneer ,,,ich omstandigheden 
voordoen, op grnnd waarvan, waren zij Yrooger 
aanwezig of bekend geweest, zij zou 7,ijn ge
weigerd; 2°. in de gevall en, bedoeld in a rt. 9, 
urs. 3-6; 3°. wanneer den J1ouder eene ver
gunning, als bedoeld in het tweede lid, worclt 
verleend of een der gevallen, gesteld in art. 5b, 
derde lid , zich rnordoet. 

9. Eene bijzonclere vergunning wordt gelijk 
gestelcl met eene vergunning voor den \•e t·· 
koop, bedoeld in art. 1, tweede lid , letter b, 
voor cle toepassing van art. 2b; art. 3, nr. 15, 
tweede lid: art. 8b, eerste lid; art. 9, 2°., 
tweede lid; art. 15b, eerste lid, 4°.; en art.16, 6°. 

10. Burgemeester en wethouders kunnen 
·v66r 1 iiei 1906 aan den houder ,an eene 
bijzondere vergunning, z ijnde een natuurlijk 
persoon , eene vergunn ing verleenen voor den 
verkoop, bedoeld in art. 1, tweede lid , letter b, 
wauneer een vergunuinghouder bij schriftelijke, 
door hem onderteekende, verklaring afstand 
doet van eene te zijnen name verleende ver
gunning onder vermelcling v11n de localiteit, 
waarvoor op clat oogenblik die vergunning 
geldt. 

Art. 28g. V erkoop van sterken drank in het 
klein in een logement alleen aan logeer
gastcn kan 7,onder vergunning geschieden tot 
1 )fei 1905. 

A.rt. 28h. 1. Verkoop van alcoholhoudenden 
drank, anderen clan sterken drank, en van 
alcoholvrijen drank in eenc localiteit, als be
doeld in art. 15, eerste 1 id, kan zonder verlof 
gcschieden tot 1 Januari 1906. 

2 . Een verzoek om verlof YOOr de voort
zetting van dien verkoop na 31 December 1905 
worclt ingediend Y66r 1 Januari 1905. V66r 
1 November 1905 worclt op het verzoek schrif
telijk bosch ikt. 

3. Op verzoeken, iugevolge bet tweede lid 
ingediend, is art. 15b, tweede lid, niet van 
toepass i ng, voor 7,oover de verzoeker op 1 J a
nuari 1904 het bedrijf uitoefende in de locali · 
teit, waarvoor het verlof wordt gevraagd . H et 
verlof wordt evenwel ingetrokken, indien die 
localite it op 1 J anuari 1916 uiet Yoldoet a11n 
de eischeu, krachtens art. 15a gesteld, voor 

7.00Yer d ie eischen golden op het tijdstip, 
waarop hot vel'lof wercl Yerleend. 

Art. 28i. , -ergunningen, v66r 1 )lei 1904, en 
bijzoncjere vcrgunningen , op grond rnn art. 28/, 
,-erleencl aan Yennootschappen, 7.eclelijke licha
meu of aan cle be 0 tureu Yan de7.e, . vei·ya1Jen, 
behoudens inti·ekken of noeget· vervallen, met 
1 l\'Iei 1930. Tot clat tijdstip blijft 11rt. 9, Ill'. 2, 
buiten toepas ing. 

Art. 28k. 1. Yergunningen, verlcend voor clen 
verkoop in ten dienste Yan het publiek be
stemde localiteiten van open bare midclelen van 
verYoer, vervallen , behoudens intrekkea of Yroe
ger vervallen, met 11\'Iei 1910. Tot dat tijdstip 
blijft art. 9, nr. 2, en art. 15i buiten toepassing. 

2. Het bepaalcle in art. 28i is ten aanziea 
rnn de vergunningen, bedoeld in het eerste lid, 
niet ma toepassing. 

A.rt. 28l. H et bepaalde in art. 9, m. 2, is niet 
van toepassiug op eene Yerguuuiag, rnrleend 
v66r 1 Januari 1904." 

Art. XLU. Art. 29 wordt ve rvangen door 
dl'ie nieuwe artikelen, luidende: 

,.A,·t. :.!9. De algemeene maatregel van bestuur, 
bedoeld in art. 2b, eerste lid, en die, bedoeld 
in art. 15a, eerste lid, worden rnstgesteld v66r 
1 Mei 1905. 

.4rt. 29a. 1. De lijst, bedoeld in art. 5e, eerste 
lid, worclt in 1904vastgesteld v66r 15 Nornmbe1'. 
Gedeputeerde ta ten kunnen voor de vast
stelling, indien zij dit noodig oordeelen, een 
anderen grnudslag nemen dan in art. 5e, eerste 
lid, is yoorgeschreven. 

2. Na het tijdstip, bedoelcl in art. XLY, 
worden , zoolang niet beslist i , of itrt. 1, 
hveede lid , ten aanzien van de gemeente al 
dan niet van toepassing is, vergunningen ,er• 
leend Yoor den Yerkoop voor gebruik ter plaatse 
,au verkoop en elders. Het vernoek om eene 
vcrgunniug be,·at eene opgrwe, voor welken 
verkoop, bedoeld in art. 1, tweede lid , letter 
a of b, zij vel'langd wordt, ind ien art. 1, tweecl e 
lid , ten 11aazien van de gemeente van toe
passing is. 

3. Die ,-erkoop wordt, indien art. 1, t"·eede 
lid , ten aanzien van de gemeente van toepassing 
is, vermeld in cle akte van de vergunniug en 
in het afschrift daatTan b innen eene maand, 
nadat over de toepasselijkheicl van art. 1, tweede 
lid, beslist i . Bij gebreke van tijdige aan
bieding van het afschr ift cler akte van de 
vergunning te dien einde verv11lt de vergunu ing 
met den lsten Mei na afloop van die maancl. 

4. Het bepaalde in het tweede en derde lid 
is niet Yan toepassing op vergunningen ,·oor 
den verkoop iu logementen alleen aan logeer
gasten of in localiteitea rnn societeiten. 
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Art. :l9b. Gedeputeerde Staten kunnen bet 
voorstel, becloeld in het tweecle lid van art. 5f, 
voor de eerste maal doen v66r 1 December 
1904. Zij kunnen voor dat voorstel een anderen 
grondslag nemeu dan in art. 5e, eerste lid, is 
voorgesch reven." 

_-\.rt. :XLUI. Art. 30 wordt gelezen ols volgt: 
.,Alle plaatselijke verordeningen, regelende 

het heffen van vergunningsrecht, worden , zoo, 
noodig, overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet herzien v66r 1 Maart 1905. Indien her
ziening nooclig is, blijven de thans geldende 
niet langer clan tot 1 Mei 1905 van kracht." 

Na art. 30 wordt ingevoegd een uienw artikel, 
luidende: 

,,A.rt. 30a. 1. Het bepaalde in art. Sa en 15i, 
eerste lid, blijft buiten toepassing tot 1 Juli 1905. 

2. Tot dat tijdstip blijft mede het verbod, 
vervat in art. 15n, eerste lid , buiten toepassing." 

_-\.rt. XLIV. Na art. 30a worden ingevoegd 
het woord: ,,Slotbepalingen" en de twee vol
gende artikelen : 

,,rlrt. 30b . De fe iten, bij deze wet strafbaar 
gesteld , worden beschouwd als overtredingen. 

. .J.rt. 30c. Deze wet kan worden aangehaalcl 
onder den titel van ,,Draukwet". 

Art. XL V. Deze wet treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip, doch uiet 
later clan 15 October 1904. (1) 

Art. XL VI. Op Onzen last wordt zoo spoedig 
mogelijk na de dagteekening van Ons besluit, 
bedoeld in art. XLV, de tekst van de wet ,, an 
28 J uni 1881 (Staatsblacl n•. 97), zooals die wet 
na de totstandkoming van deze wet gewijzigd 
zal zijn, en op het door Ons bepaalde tijdstip 
in werking 'zal treclen, in overeenstemming 
met de gebruikelijke spelling; in een door
loopend genummerde reeks van artikelen, met 
wijziging clienovereenkomstig van de aanha-
1 in gen daarin van de artikelen ; met doorloopende 
nummering van de leden van ieder artikel en 
met vervanging van de woorclen ; ,,het tijdstip, 
bedoeld in art. XL V", in de at-tikelen, waarin 
die woorden voorkomen, door vermelding van 
het tijdstip, door Ons ingevolge art. XL V 
bepaald, in het St.wtsblcul geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Dobbin , den 12den October 1904. 

(ge t. ) WILHELMINA. 
De Minister van Binnenla,ulsclte Zaken, 

(get. ) KUYP~~R. 

De Jfiniste,· van Jusiitie, (get.) ,J . .A. L oEFF. 

( Uitgeg. 15 Oct. 190-1.) 

(1) Bij besluit vi\n 12 October 190-1, S. 231, 
bepaald op 15 October 1904. 

12 Octobe,· 1904. BES LUIT , houdende bepaling 
van het tijdstip, waarop in werking zal 
treclen de wet van 12 October 1904 (Staats
blacl n°. 230) , tot herziening van de wet 
van 28 ,Juni 1881 (Staatsblad n•. 97), hou
clende wettelijke bepalingen tot regeling 
van den kleinhandel in sterken drank en 
tot beteugeling van openbare dronken
schap, zooals die wet is gewijzigcl bij de 
wetten van 23 April 1884 (Staatsblad n•. 
54), 16 April 1885 (Staatsblad n•. 78), 15 
April 1886 (Staatsblacl n•. 64) , bij art. 2 
van de wet van 31 December 1887 (Staats
blcul n•. 265) en bij de wet van 27 April 
1901 (Staatsblacl n•. 85). S. 231. 

Wu vVILHEUllNA, EXZ. 

Op de voorclracht van Onze :Ministers van 
Binnenlanclsche Zaken en van Justitie van 11 
October 1904, n° . 8457, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, en van J.l Octobet· 1904, n°. 204, af
deeling 2.A.; 

Gelet op art. XL V det· wet van 12 October 
1904 (Staatslilad u•. 230), tot herziening van 
de wet van 28 J uni 1881 (Staatsblad n°. 97) , 
houdende wettelijke bepalingen tot regeling 
van den kleinhaudel in sterken drank en tot 
beteugeling van openbare dronkenschap, zoo
als die wet is gewijzigd bij de wetten mu 23 
April 1884 (Staatsblarl n°. 54), 16 April 1885 
(Staatsblcul n•. 78), 15 April 1886 (Staatsblcul 
n•. 64), bij art. 2 van de wet van 31 December 
1887 (Staatsblad n•. 265) en bij de wet van 27 
April 1901 (Staats/Jlcul n•. 85) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de wet van 12 October Hl04 

(Staatsbla.d n°. 230) in werking zal treclen op 
15 October 1904. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, iede r voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van clit be
sluit, hetwelk in bet Staats&/acl zal worden 
geplaatst. 

Dobbin, den 12den October 1904. 
(get. ) WILHEL}IIN A. 

De .1.V inister van Binnenlanclsche Za/cen, 
(get. ) KuYP1rn. 

De Jiinister van .fostitie, (get. ) J. A. LoEFF. 

(Ui tgeg. 15 Oct. 1904.) 

13 Octobe,· 1904. J3J:8L UlT van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid , be
treffencle vaststelling van het goedkeurings
merk _der maten en gewichten voor 1905. 

De Minister van Waterstaat, Handel en ij 
verheid · 

Gelet' op het Koninklijk besluit van 9 No- -
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vember 1 69 (Staatsblad n•. ltH), houdende 
vaststelling rnn de stempelmerken en het af
keu ringsmerk voor de maten en gewichten, 
zooals het is gewijzigd bij K oninklijk beslnit 
van 15 October 1873 (Staatsblctd n•. 137) en op 
art. 9 van het Reglement betreffende de samen
stelling, bet onderzoek en den ijk der gas
meters , vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
12 September 1874 (Staatsblacl n°. 128) ; 

H eeft goedgevonden: 
1°. te bepalen , dat het goedkeuringsmerk, 

·g edurende het jaar 1905 te bezigen , zal zijn: 
bij den ijk en herijk van maten en gewichten 

'Cle letter p in den gewonen scb rijfvorm ; 
bij den ijk en herijk van gasmeters de K o

ninklijke Kt·oon; 
2'. ter algemeene kennis te brengen, dat , 

ingevolge art. 1 van de bcschikking van den 
Minister van Binnenlandsch e Zaken van 25 
Januari 1873, n•. 174, 12de afd. Nijverh eid , 
laatstelijk gewij,dgd bij besch ikking van den 
Minister van Vi7aterstaat, Handel en Nijverheid , 
van 24 Augustus 1904, n•. 292, afd. Handel 
en Nijverheid, als merk bij eo rste stempeling 
aan de nagenoemde ijkkantoren gebezigd wordt 
het cijfer aohter den naam van elk kantoor 
geplaat t ; 

' s Hertogenboscb 1, Arn hem 3, 's Gravenhage 
5, Rotterdam 6, Leiden 7, Dordrecht 8, Am
sterdam 9, Alkmaar 10, Middelburg 12, Utrecht 
14, L eeuwarden 15, Zw~lle 16, Groningen 17, 
A s en 1 , Maastricht 19. 

's Gravenhage, don 13den October 1904. 
(get. ) DE MAREZ On:N~. 

14 October 1904. B~:SLUIT, bepalende, dat de 
mili t ieraad in Z eeland, behah·e in de hoofd
plaats der provincie, tot bet houden zijner 
zitting ook in de gemeenton Zier ikzee, Goes , 
'1. 'holen, Hu lst l:ln Oostburg r.al ,·ergaderen. 
S. 23'2. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

0 ) de voordracht van Onzen Minister van 
.Binnenlanclsche Zaken van 8 October 1904, n°. 
1701 M, Afdeeling Militie en chutterijen ; 

Overwogende, dat het wenschelijk is, dat de 
militieraad in de provincie Z eelancl tot het 
houden :r.ijncr zitting ook in de gemeenten 
Goes en 1.'holen vergadere; 

Gezien de artikelen 70 en 7'2 der Militiewet 
1901 ( faafsblad n•. 212 van 1901 ; n•. 293 
van 1903); 

Hebben goedgevonden en verstaan ; 
-ter ve rvanging van het bepaalde in de tweede 

-en dc rde alinea onder IV van het K oninklijk 
besluit d.d. 9 Augustus 1898 (Staatsblad n•.197) 

te bepalen: de militiernad in de provincie 
Z eeland ve rgade,t, behah·e in de hoofdplaats 
der provincie, ook in de gemeenten Zierikzee, 
Goes, 1.'holen , Ht,lst en Oostburg. 

Gedeputeerde S taten der provincie wijzen 
de gemeenten aan, ,·oor welke de militieraad 
in evengcrnoemde gemeenten vergaclert en be
palen den dag, waarop in elke dier gemeenten 
en in de boofdplaats der provincie de in arti 
kel 72 van bovenaangehaalde wet vermelde 
zitting word t geopend. 

Onze Minister rnn Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uit,·oering van dit besluit , dat 
in bet Staatsblact zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan het 
Departement van Oorlog. 

Dobbin , den 14den October 1901. 
( get.) WILHELMINA. 

De Ministe1· van B innenlandsche Zaken , 
( qet. ) K U YPER. 

(Uitgeg. '25 Oct. 1904.) 

14 October 1904. .Bi,; LU [T, houdende machti 
ging tot uitgif'te rnn schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n•. 185). S. 233. 

14 October 1904. )1[1ss1n: rnn den Minister 
van Binnenlaudsche Zaken aan de Com
missari ssen der Koning in in de pro,·in
cien, betreffende bewijsstukkeu voor Hij
stelling van militiedienst wegens broeder
dienst , ex. art. 48, 4". en 5°., of art. 53, 
2 '., IJ. en c. Militiewet 1901. 

Y olgens het bepaalde sub 4°. j ". 5°. rnn art. 
48 der Miliiiewet 1901 (Staatsblad n°. 212 nm 
1901, n•. 293 rnn 1903) komt voor vrijstelling 
rnn militiedienst wegens broederdienst o. a. 
alleen in aanmerking, de Hijwillige of de 
militiedienst van hem , die wegens ziekelijke 
gesteldheid of gebreken door den dienst be
komen, uit den dienst is ontslagen; en wordt 
die vrijstelling niet verleend, indien bet ont
slag ni t den dienst plaats had wegens z ie
kelijke gestelclheid of gebreken, niet door den 
dienst bekomen, tenzij bij , d ie ontslag ve1·
kreeg, ten minste 3 jaren had gediend. 

Gelijke bepalingen worden met betrekking 
tot hem, die als plaatsvervange1· bij de militie 
diende - zij het, clat hij tevens tot vrijwil
ligen dienst verbonden was - aangetroffen 
sub '2 '. b., j". :.!' '. c., Yan art. 53 van voor
melde wet . 

De reglementen op het geneeskuncl ig onder
zoek omtrent de gesch iktheid voor den krijgs
clienst , ge,·oegcl bij het K oninklijk beslnit 
van 30 Mei l!l0i ( taatsb/(l{l n• . 113), be'>;at-
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tende niet - 7,ooals dit wel het geval was in 
de reglementen A (art. 4) en B (art. 5) vast
gesteld bij K oninklijk bes luit van 2 Novem
ber 1883 (Staatsblad n°. 151) - bepalingen ten 
aanzien van de beantwoording det· vraag, of 
de ziekelijke gesteldheid of de lichaamsge
breken, op grond waarvan vrijwillig dienen
den of ingelijfden bij de militie nit den 
dienst zijn ont.slagen , al dan niet cloor den 
dienst v. ijn bekomen. 

N aar aanleiding hiervan, heb ik den Ministers 
van Marine, van Oorlog en van K olonien in oYer
wegi ng gegeven, ieder voor zooveel ½ijn De
partement betreft , in het belang van be
hoorlijke toepass iqg c. q. van bovenaange
haalde wetsbepalingen, aan wie het aangaat 
op te dragen om maatregelen te nemen ter 
bevordering, dat nit de bewijzen van ontslag 
nit den dienst (paspoorten ) van of nit de 
uittreksels nit het stamboek betreffende hen, 
die wegens ½iekelijke gesteldheid of gebreken 
den dienst hebben Yerlaten, steeds, althans, 
voor zoover zij een diensttijd van m inder 
dan 3 jaren volbrachten, duidelijk blijke, of 
de ziekelijke gesteldheid of de gebreken, ter 
oorzake waarvan de dienst \"erlaten is, al 
dan niet ontstaan idjn door den dienst . 

In antwoord op mijn desbetreffend schrij 
ven, heb ik van den :Minister van l\Ial'ine 
den brief, d.d . 9 Ang. I.I. , Bureau S/B. n°. 
49, ontvangen, van welken ik de eer heb 
hiernevens een afschrift aan l. H.E.G. te doen 
toekomen, (1) met verzoek den inhoud daar-

(1) Die missive luidt : 

's Gra,·enhage, 9 Augustus 1904. 
Naar aanleiding van Uw sch l'ijven van 30 

Juli jl. , n" . 1390 M ., afd. M. S., heb ik de 
eer U wer Excellentie mede te deelen, dat 
dezerzijds zorg wordt gedragen, dat e,·enals 
tot dusver steeds geschiedt , ook in den ver
volge in de van wege mijn Departement, 
tot staving van het recht op vrijstelling 
wegens broederdienst, af te geven uittreksels 
nit het stamboek betreffende hen, die \\"e
gens ziekelijke gesteldheid of gebreken nit 
den dienst :djn ontslagen , als regel v.al wor
den vermeld, of die ½iekelijke gesteld heid 
of gebreken al dan niet zijn onts taan door 
den dienst . 

.O.ok- a11n den Commandant van het K orps 
J\'[ariniers 7,jjn in dien zin door mij voor
schriften gegeven ten aanziel'l' van de Yan 
,djnentwege te Yerstrekken uittreksels nit 
het stamboek. 

Wat betreft de ,,paspoorten" of ,,bewij7,en 
Yan ontslag nit den dienst", zal het eYen
,rnl niet mogelijk zijn om overeenkomstig 
Uw wensch te handelen, aangezien het ont
slag van de militairen der zeemacht en van 

· het korps mariniers en dus ook de uitrei
king van de paspuorten en ontslagbrieYen 

van te zijner tijd ter kennis te brengen van 
den Voorzitter van den militieraad in Uwe 
provincie, alsmede van den :M:ilitie-comm is
saris in Uw gm,•est. Of en in hoever mccle
deeling van <lien inhoud ook aan de bu r
gemeesters nocdig of wenschelijk is meen 
ik aan Uw oordeel te moeten overlaten . 

De Mi niste?' van B;nnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secr.-Generaal, (get. ) A. F. VAN LIJNDEN. 

steeds plaats heeft voorclat de l\1ilitaire P en
sioenraad advies heeft uitgebracht omtrent 
het al of niet toekennen van pensioen , (•n 
er v66r de ontvangst van dat advies niet kan 
worden besli st , of de lichaamsgebreken , ten 
gevolge waarvan het ontslag geschiedde, moe
ten worden gequalificeerd als ontstaan door 
clan niet cloor den dienst. . 

H et wil mij echter toeschijncn, dat h et 
niet-voorkomen in de paspoorten en ontslag
brieven van eene verklaring omtrent het ont
staan der lichaamsgebreken i. c. geen bev.waar 
zal opleveren, waar toch bij de beoordeeling 
door de :Militieraden van het recht op nij
stelling wegens broederdienst in den regel ge
bruik wordt gemaakt van uittreksels uit het 
stamboek, en er ingeval van overlegging Yan 
een paspoort, dat geen voldoencle gegeYens 
bevat , van wege de betrokken autoriteit altijd 
een uittreksel nit het stamboek zal kunncn 
worden aangevraagd . 

Ik teeken hierbij aan, da_t het hierrnren 
aangeduide bij mijn D epartement gernlgde 
gebrnik, om het ontslag nit den dienst te 
doen plaats hebben voor clat orntrent de oor
zaak van het ontstaan cler lichaamsgebrcken 
beslissende uitspraak is gedaan, in het alge
meen geen beletsel v.al zijn om te handelen 
overeenkomstig de hierboven gedane toczeg
ging tot vermelding dier oorzaak in de uit
treksels uit het stamboek. 

Ten gevolge van het bepaalcle in artikel 
52 der Militiewet 1901, volgens welke bepa
ling de reden van vrijstelling rnoet bestaan 
hebben op den len October van het jaar, 
waarin de aanvrage om v rijstelling wordt 
gedaan , heeft nl. de afgifte der bewijzen 
van werkelijken dienst en uittreksels nit het 
stamboek plaats op een tijdstip, waarop in den 
regel de beslissing omtrent het ontstaan der 
lichaamsgebreken, ook van de op of kort v66r 
gemelden datum ontslagenen, reeds genomen 
zal zijn. 

Mocht zulks bij uitzondering niet het geval 
zijn , clan zal er voor worden zorg gcdragen, 
dat de bedoelde beslissing zoo spoedig moge
Jijk nil de afgifte van het uittreksel ter kennis 
van de betrokken autoriteit worde gebrncht. 

Ik Yertrouw, dat door eene regeling als de 
hierbovenstaande uan de bedoeling Yan Uw 
schrijven zal zijn voldaan . 

De. Minister va n Ma, ·ine, 
Voor den l\linister, 

De Secr.-Genei·., (get.) DITTLO~' l' TJ ASSEN8. 
Overeenkomstig het oorspronkelijke, 

De Secretaris-Generaal i·an Binnenl. Za ken, 
(get.) A. F. VAN LrJNDEN. 
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17 Octoue1· 1904. R E LUIT, tot aanvulling en 
wijziging van bet .Koninklijk besluit van 
2 December 1901 (Staatsblacl n°. :230), hou
dende voorschriften betrekkelijk de uit
,oering van de Militiewet 1901. S. 234. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onzen Minister van Staat, Minister van Oor
log, en van Onze Ministers van Marine en van 
Binnenlandsche Zaken, van 25 Juli 1904, 
VIIde Afd. n°. 1, 25 Juli 1904, bureau S/B. 
n°. 48, en van 28 'Juli 1904, n°. 1373 M. , 
afdeel ing Militie en Schutterijen; 

Overwegende, dat, ook in verband met de 
wet van 5 December 1903 (Stciatsblacl n°. 293), 
houdende aanvulling en wijziging van eenige 
bepalingen der Militiewet 1901 (Staatsblacl 1901, 
n°. 212), aangevuld bij de wet Yan 20 Juni 1902 
(Staatsblacl n°. 119), On besluit van 2 D cem
ber 1901 (Staatsblacl n°. 230), houdende voor
sch riften betreffende de uitvoering van de 
Militiewet 1901, en daarbij gevoegde modellen 
eenige nanvulling en wijzig ing behoeven: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 'eptember 1904, n°. 13) ; 

Gezien bet nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze genoemde Ministers van 5 October 
1904, V1Ide Afd., n°. 110, 6 October 1904, 
bureau SiB, n°. 32, en 12 October 1904, n°. 
1728 M, Afdeeling Militi e en chutterijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons bov~naangehaald besluit van 2 Decem

ber 1901 (Staatsblacl n°. 230) en daarbij gevoegde 
modellen aan te vulleu en te wijzigen als volgt: 

Art. 12, w·ste licl. Achter ,, ingeschreven en" 
wordt ingevoegd: ,,krachtens eene v66r 1 Janu
ari van het jaar, waarin hunne inschrijving 
moet geschieden, aangegane verbintenis". 

A,·t. 42, ee1:ste lid. In plaats van ,,tien dagen" 
wordt gelezen: ,,veertien dagen". 

Art. 42, clerde licl. In plaats van ,,veertien 
dagen" wordt gelezen: ,,achttien dagen". 

Art. 42, viercle Ziel. In plaats van ,,tien dagen" 
wordt gelezen: ,,veertien dagen". 

Art. 43, eerste licl. In plaats van ,,zeven da
gen" wordt gelezen: ,,tien dagen". 

A,·t. 43, tweecle licl. In plaats van ,,drie dagen" 
wordt gelezen: ,,ies dagen". 

Art. 44, eerste Ziel. In plaats van ,, veertien 
dagen" wordt gelezen: ,,acbttien dagen". 

Art. 45, ee,·ste Ziel. In plaats van ,,zeven da
gen" wordt gelezen: ,,tien dagen". 

Tusschen artikel 70 en artikel 71 wordt een 
nieuw artikel ingevoegd, luidende : 

A,·t. 70bis. De aflevering ter inlijving van 
de lotelingen, bedoeld in de vierde zinsnede 
van art. 95 ·de,:· wet, ·gescbiedt enkel door 

OYergifte van uittreksels uit den staat, vermeld 
in artikel 61 van <l it besluit. 

Aan de tot den dienst aangeweze11 lotelinge11, 
die na hunne inschrijving voor de militie eene 
vrijwill ige verbintenis hebben aangegaan op 
grond van art. 9 der wet en op overgifte van 
de nittreksels, in het vorig lid bedoeld, bij de 
militie zijn ingelijfd, wordt van hunne inlij
ving kennis gegeven: 

door of vanwege Onzen Minister van Marine, 
zoo zij zich in dienst bevinden bij de zeemacht, 
de marine-reserve en het korps mariniers hier
onder begrepen ; 

door den bevelhebber van het korps, waarhij 
zij zich in dienst bevindeQ, zoo de vrijwillige 
verbintenis is aangegaan bij het leger hier 
te lande; 

door of vanwege Onzen Ministet· van Kolo
nien, zoo :dj zich in dienst hevinden bij de 
koloniale troepen of bij de gouvemements
marine, of met bestemming voor den kolonia
len militairen dienst of voor de gouverne · 
ments-marine zijn ingescheept of hier te lande 
aanwezig zijn. 

De ter aflevering bestcmde lotelingen, be
doeld in art. 96, eerste z insnede, 1°. of 2°., of 
art. 99, eerste zinsnede, 1°. of 2°., der wet, 
door wie op grond van de eerste 7. insnede van 
art. 113 cler wet ontheffing van den werkelijken 
clienst is gev1·aagd, worden door den burge
rneester der gemeente, waat· zij in het register, 
vermelcl in art. 23 der wet, zijn ingeschreven, 
na ontvangst van de mededeeling of van de 
opgave, voorgesch reven bij bet eerste lid van 
artikel 64 van <lit besluit, in kennis gesteld 
met bet korps, waaraan zij zijn toegewezen. 

Art. 82. Aan het artikel wordt een lid toe
gevoegd, luidende: 

,,De mededeeling, bedoeld in den tweeden 
volzin van bet vorige lid, blijft achterwege bij 
eene oproeping onder de wapenen of in wer
kelijken dienst krachtens art. 110 of art. 14lbis 
der wet, alsmede bij eene oproeping van de 
militie tot opkomst met spoed". 

Art. 84 sub V. Na het bepaalde sub 9°. 
wordt ingevoegd : 

,,10°. voor zooveel hen betreft, die ve rkee
ren in een der gevallen, omscbreven in artikel 
83 van <lit besluit, onder V, 4°.: 

de rector van het gymnasium, waar zij on
denvijs ontvangen" . 

A,·t. 89, derde Ziel, wordt gelezen: 
,,W ordt hunne aanvrage om ontheffing niet 

ingewilligd, clan worden de in het eerste en 
in bet tweede lid van dit artikel bedoelde 
personen op de bij de wet voorgeschreven ,~ijze 
ter aflevering opgeroepen of opn ieuw opgeroe-
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pen, en vervolgcns afgeleverd en ingelijfd." 
Art. 91 vervalt. 
A1·t. 9:J. Tusschen het v ierde en het vijfde 

lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
,,Tn buitengewone gevallen, ter beoordeeling 

van Onzen bij de aanvrage betrokken Minister, 
kan worden afgeweken van de termijnen, in het 
tweede, bet derde en het vierde lid genoemd". 

Ast. 96, dercle licl, fe,·ste volzin. In plaats van 
,,tweeden ,olzin" wordt gelezen: ,,derden 
Yolzin". 

Art. 93, vienle lid. Aan dit lid wordt een 
volzin toegevoegd, luidende: 

,,Evenmin worclt aan het onderzoek d~elge
nomen door verlofgangers, die in het jaar, 
waarin het onderzoek zou moeten plaats heb
ben, besternd zijn tot het ingevolge artikel 3 
der wet van 24 J uni 1901 (Staatsblacl n°. 159) 
bij de landweer volb rengen van een verlengden 
militiediensttijd , of om ingevolge art. 134 der 
Militiewet 1901 naar de landweer over te gaan." 

Art. 103, eei·ste licl. In plaats van ,,of inge
volge art. 113, zesde zinsnede, of art. 114, 
laatste zinsnede, der wet recht op ontslag uit 
den dienst bij de militie heeft verkregen, 
wordt hiervan" wordt gelezen: ., recht op ont
slag uit den dienst bij de militie heeft ver
krngen, wordt hiervan, tenzij het geldt een 
der gevallen, vermeld in de derde zinsnede 
van art. 99 en in de zesde zinsnede van art. 
113 cler wet." 

M odel n''. 3, litelblacl. Achter ,, ingeschreven" 
wordt ingevoegd: .,en zich v66r 1 J anuari van 
dat jaar tot vrijwilligen krijgsdienst hebben 
ve rbonden." 

Model n°. 3, titelblacl noot a. H et woord ,,bij" 
v iennaal in de7,e noot voorkornende, vervalt. 

Jiodel n°. 3, kolom 9. In het opsch rift onder 
,,Acmniei·kingen" wordt ingevoegd: 

,,N .B. In deze kolom den duur te verme], 
den, waat·voor de verbintenis is aangegaan". 

1l1oclel n°. 9, lift. B. In de kantmelding, twee
den regel, wordt in plaats van ,,jis artt. 
48 en 51 geJe7,en: jis. artt. 48 en 53". 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
clen geplaatst en waarvan afschrift ,:al worden 
gezonden aan den Raad vun State. 

Dobbin, clen 17den October 1904. 
(qet. ) WILHELM.IN A. 

De Jlinister van Staat, 1liinister vc,n Oorlog, 
(get.) J. W. B E RGANSIUS. 

De .Minister um .Mm·ine, (get. ) ELLIS. 

De .Vin. van Binnenl. Zc,ken, (get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 8 Nov. 1904.) 

17 October 1904. B :ESLUIT, houdende bekend
making van den tekst cler Drankwet. S. 235. 

WrJ 'WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onze Mini ters \'811 

Binnenlandsche Zaken van 14 October 1904, 
n°. 8518, afdeeling Binnenlandsch Bestum· en 
van Justitie van 15 October 1904, 11°. 200, uf
cleeling 2 A; 

Gelet op artikel XL VI der wet van 12 Oc
tober 19!)4 (Stc,atsblacl n°. 230); 

H ebben goeclgevonden en verstaan : 
den tekst der Drankwet, overeenkornstig bet 

bepaalcle in artikel XL VI der wet van 12 Oc
tober 1904 (Stac,tsblad n°. 230), algemeen be
kencl te ma ken door bijvoeging van cl ien tckst 
in zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van J ustitie zijn, iedcr voor zooveel hem 
betrnft, belast met de uitvoering van clit be
sluit , clat in het Sfaatshlacl zal worclen ge
plaatst. 

Dobbin, den 17clen Oetober 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Jiinistei· van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) K UYP lm. 

De Minister van Jttstitie, (get.) J. A. LOE}'~'. 

(Ui~qe,r;. 22 Oct. 1904.) 

TEKST VAN DE D.RANKW ET. 

Art. 1. 1. Oncler verkoop ,·an sterken drank 
in het klein verstaat deze wet verkoop bij 
hoeveelheden van minder clan tien liter. 

2. Deze verkoop wordt onderscheiden in 
verkoop: 

a. voo1· gebruik ter plaatse van verkoop; 
b. voor gebruik elders dan ter plaatse Yan 

verkoop. 
3. H et tweede lid is niet van toepass ing in 

gemeenten, waarin geen bebouwcle kom i met 
meer clan 5000 inwoners, voor zooveel betreft 
den verkoop in eene voor het publiek toe
gankelijke localiteit, uitgezonderd dien in een 
logement alleen aan logeergasten, 

4. De verkoop, becloeld bij letter b van het 
tweede lid , geschiedt niet anders clan in ge
sloten, over kurk en bovenrand van den hals 
door metalen doppen of lak omsloten flesschen , 
kannen of kruiken, inhoudende ten n1inste 
twee cleciliter. Bij algemeenen maatregel rnn 
bestuur kan worden bepaa\d, welke bitters en 
dergelijke alcoholhoudencle dranken, die allcen 
na toevoeging aan anderen sterken drank "·or
den gebruikt, bij geringere hoeveelheid dun 
twee deeiliter verkocht kunnen worclen . 

2 . 1. Hij , die sterken drank in bet klein 
verkoopen wil, vraagt claartoe vooraf vergun-
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ning aan burgemees ter en wethouders der ge
meente, binnen welke hij clat beclrijf wenscht 
ui t te oefenen. 

2. De vergunning v0or den verkoop in een 
logernent alleen aan logee rgasten of in de loca
liteit van eene societeit worclt gevraagd a::m 
Gedeputeerde Staten. 

3. Het verzoekschrift om vergunning bevat , 
voor m over art. 1, tweecle lid , van toepassing 
is, eene opgave voo 1· welken verkoop, bedoelcl 
alclaar ondP.r letter a of b, zij verlangd wordt ; 
het bevat voorts eene nauwkeurige opgave, 
met vermelcling van de oppervlakte, van de 
localite it of localiteiten, waar men sterken 
drank in het klein wenscbt te verkoopen, en 
van de namen, voornamen, ambten, beroepen 
en bed l'ijven, iwowel van den ve rzoeker als 
van hen, die het buis, waarin do localiteit is 
of localiteiten zijn of waarbij die beboort of 
beb ooren, bij de inwerkingtreding van de ver
gunning zullen bewonen en ouder zijn dan 
zestien jaren. Indien de verzoeker niet in de 
gemeente woont, kiest bij bij zijn Yernoekscbrift 
alclaar woonplaats. 

4. H et verzoekscbrif t om eene vergunning 
voor den verkoop in een logement alleen aan 
logeergasten bevat de uitdmkkelijke verklaring 
\'an den verzoeker, dat bij van de vcrgunning 
geen gebrnik zal maken clan voor den ver
koop aan logoergasten. 

5. Bij bet vcrzoekschrift om eene vergun
ning voor den verkoop in de localiteit van 
cene societeit worden overgelegcl een afsobrift 
of afdrnk van de statuten en van het regle
rncnt uf, bij gebreke van statuten , van het 
rcglemeut. Gedeputeerde Staten kunnen op
gave vorderen van de namen en woonplaatsen 
cle r leden. 

6. Van een nan burgemeester en wethouders 
gerioht verzoek om vergunning wordt vanwege 
dnt college aan den ve rzoeker op aauvrage een 
bewijs van ontvangst uitgereikt, vermeldencle 
cl en clag, waarop b et verzoek is ingekomen. 

7. De vergunning wordt alleen geweigerd 
in de gevallen · bij de wet ve rmeld. 

3. H et eerste lid van art. 2 is niet van toe
pass ing op verkoop van sterken drank: 

1°. op of in openbare middelen van vervoer 
uitsluitend voor r,oover deze worden gebezigd 
in inWrnationaal verkeer, aan rei7,igers ; 

2 ·. ann militairen op marsch , in legerplaai
sen, of in localiteiten, aan het militair gezag 
ondenl'orpen , door hen, aan wie die Yerkoop 
door do militaire overh eid wordt toegcstaan . 

4. 1. H et aantal vergunningen, uitgezonderd 
die voor den verkoop in logementen alleen 
aan logeergasten, mag uiet rneer beclragen clan : 

in gemeenten met meer dan 50000 zielen , 1 
op 500 inwoners; 

in gemeenten met meer dan 20000 en ten 
hoogste 50000 zielen, 1 op 400 inwoners; 

in gemeenten met meer clan 10000 en ten 
hoogste 20000 zielen, 1 op 300 inwoners; 

in de overige gemeenten 1 op 250 inwoners; 
een en ancler met dien verstande, dat toe

neming der bevolking geene verlaging van het 
maximum meebrengt. 

2. Door Ons kan, te beginnen in 1905, daa rna 
in 1910 en vervolgens eveneens om de vijf 
jaren, op voorstel van den gemeonteraad , Ge
cleputee rde Staten gehoord: 

1°. voor eene gemeente eene verlaging van 
bet maximum cler vergunningen worclen va~t
gesteld ; 

2°. worden bepaalcl , clat in eene gemeente 
door bnrgemeester en wethouclers vergunnin• 
gen , en voor ,mover art. 1, tweede lid , van 
toepass ing is, die voor den verkoop, bedoeld 
aldaar onder letter a of letter a en b, niet 
meer verleend mogen worden ; 

3°. worden bepaalcl , dat in eene gemeente 
alle vergunniugen, door burgemeester en wet
bonders na 1 Mei 1904 verleend , voor zoover 
art. 1, tweede lid , van toepass ing is, voor den 
verkoop, bedoeld aldaar onder letter ri of letter 
a en b, vervallen , en nieuwe vergunningen 
niet verleend mogen worden. 

3. Een besluit , al s bedoeld in het tweecle 
lid , 1°. of 2°. , treedt in werking op 1 Januari ; 
een besluit, als bedoeld in het tweede lid , 3°., 
treedt in werking op 1 Mei van het jaar, vol
gende op dat, waarin het is genomen. Het is 
geldig voor ten minste vijf jaren en kan tel
kens in de jaren , bedoeld in clen aanhef van 
bet tweecle lid , op voorstel van den gemeente
raad , Gedeputee rde Staten geboord, worden 
ingetrokken of voor ten minste gelijk tijdvak _ 
gewijzigd. 

5. 1. D oor Ons kan , op voorstel van den 
gemeenteraacl, Gedeputeerde Staten gehoord, 
aan burgemeester en wetbouclers machtiging 
worden verstrekt, om voor eene locnlite it , 
welke deel uitmaakt Yan eene buitengewone 
inricbting voor maatschappelijk verkeer, eene 
vergunning boven het vastgestelcle rnaximurr, 
te verleenen. 

2. Bnrgemeester en wethouders kunnen , 
zoolang in hunne gemeente het aantal ver
gunningen bet vastgestelde maximum over
schrijdt, eene vergunning verleenen, indien 
een of meer vergunninghouders bij schriftelijke, 
door hen onderteekende verklaringen afstand 
doen van twee te hunneu name verleende ver· 
gunningen , onder vermelding van de loealiteit, 
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waarvoor op dat oogenblik iedere van die 
ve rgunningen geldt. 

3. V ergunningen voor den verkoop in loge
menten alleen aan logeerga ten blijven buiten 
aanmerking bij de toepass ing van het vorige lid. 

4. D e vergunningen, verleend ingevolge het 
tweede lid van dit artikel, worden mecle geteld 
bij de beslissing, of het aantal vergunningen 
in eene gemeente overeenstemt met het vast
gestelcle maximum. 

5. Op vergunningen, verleend ingevolge bet 
t,1·eede lid van dit artikel, is een besluit, door 
Ons genomen krachtens art. 4, tweede lid, 3°., 
niet van toepassing, tenzij tien jaren zijn ver
loopen sedert het verleenen dier vergunniugen. 

6. H et verleencn Yan vergunningen inge
volge dit artikel gesch icdt, bij met redenen 
omkleed besluit , dat in de Neder/andsche 
Staatscourant wordt geplaatst. 

6 . 1. Bij algemeenen maatregel van bestnur 
worden met betrekking tot ruimte, licht en 
luchtverversching eischen gesteld, waaraan eene 
localiteit moet voldoen, om voor eene, door 
burgemeester en " ·ethouders te verleenen ve r
gunning, met uitzondering van die voor den 
verkoop, bedoeld in art. 1, tweede lid , letter b, 
in aanmerking te kunnen komen. 

2. Bij plaatselijke verordening kan boven
d ien de gemeenteraad eischen stellen , waaraan 
eene localiteit moet voldoen, om voor eene, 
door burgemeester en wethouders te verleenen 
v ergunning, met uitzondering van die voor 
den ve rkoop, bedoeld in art. 1, tweede lid , 
letter b, in aanmerking te kuunen komen. 

3. Verordeningen , iugevolge het tweede lid , 
van dit artikel vastgesteld , worden binneu 
eene maaud , nadat zij door den raad zijn vast
gesteld , aan Gedeputeerde Staten medcgedeeld. 

7 . 1. Bij plaatselijke verordeniug kan de 
_gemeenteraad , onve1:minderd zijne bevoegdheid 
krachtens art. 135 der Gemeentewet: 

1°. enkele wijken, bumten of straten aan
wijzen, waarin door burgemeester en wethou
de rs ve rgu nningen niet of niet dan ouder bij 
d ie verordeniug vastgestelde voorwaardeu ver
leend mogen worden ; 

2°. voo1· enkele wijken, buurten of straten 
een maximum van aldaar door burgemeester 
e n wethouders te verleenen vergunn in gen Yast~ 
s tellen , onafhankelijk van het getal bewone rs 
van die wijken , buurten of straten ; 

3°. uren bepalen , gedurende welke rnor het 
vubliek toegankelijke localiteiten , waarvoor 
vergunning is verleend, gesloten moeten zijn, 
met dien .verstande, dat voor versch ill en de 
dagen verschillende uren kunnen worden be
vanlcl ; 

4°. clagen bepalen, waarop wegens omstan
d igheden, op groncl van welke misbruik van 
sterken drank te vreezen is, in de gemeente 
of in bepaalde \vijken of' bunrten voor het 
publiek toegankelijke local iteiten , waarvoor 
vergunning is verleend, gesloten moeten v.ijn 
hetzij gedurende den geheelen dag, hetzij ge
durende bepaalde uren. 

2. H et bepaalde in 3°. en 4°. van het eerste 
l id van dit artikel is niet van toepass ing op 
eene vergunning voor den verkoop in een 
logement alleen aan logeergasten. 

3. Y erordeningen, ingevolge dit artikel n st
ges teld, worclen binnen eene maand, naclat zij 
door den raacl zijn vastgesteld, aau Gedepu
teerde ::ltaten medegedeeld . 

8. 1. De vel'gunning wordt door burgemee . 
ter en wethouders geweigerd : 

1 °. wanneer door het verleenen cler vergun
ning in strijd zou worclen gehandeld met de 
bepal ingen van art. 4, ee rste lid; met een be
sluit, door Ons genomen ingevolge a rt. 4, 
tweede lid ; of met eene vero rdening als be
doeld in art. 7, ee1·ste lid , 1°. of 20.; 

2°. wanneer de ve rgunning wordt gev raagcl 
voor eene localiteit, d ie voor den openbaren 
dienst wordt gebruikt, of die met zoodan ige 
localitcit binnen 's huis gemeenschap heeft; 

3°. wanneer zij wordt gevraagd voor eene 
localiteit in een hui s, toebehoorende aan het 
Rijk , eene proYincie, cene gemeentc of een 
water chap ; 

4°. wanneer de local iteit, waarvoor zij wordt 
gevraagd , zich niet bevindt in een h ui of in 
de gebouwde aanhoorigheid van een huis; 

5°. wanneer zij wordt gcvraagd Yoor den 
verkoop in eene ten dienste van het publiek 
bestemde localitei t van cen openbaar midclel 
van vervoer; 

6°. wanneer zij wordt gev raagd Yoor eene 
localiteit, waarvoor reeds eeue vergunning is 
verleem:1. 

Wanneer gelijktijdig voor eenzelfcle local iteit 
meer clan eene vergunning wordt gevraagcl , 
wor,lt slechts eene vergunning voor die loca
teit verleend. 

Dev.e bepal ingeu v.ijn niet van toepass ing, 
inclien de localiteit dee! uitmaakt van een 
logeinent, ,vaarvoor eene vergunning voor don 
verkoop alleen aan logeergasten is Yerlcend. 

7°. wanneer den verzoeker reeds eene ver
gunning, met uitzondering van die voo1· den 
verkoop in een logement alleen aan logeer
gasten , is verleend. 

Wanneer een verzoeker gelijktijdig meer dan 
eene vergunning Yraagt, wordt hem slechts 
eene vergunning verleencl. 
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8°. wanneer de locflliteit, waarvoor zij wordt 
gevraagd , niet voldoet aan de eischen, gesteld 
krach tens art. 6 ; 

9°. wanneer de verzoeker niet is een natuur 
lijk persoon, of wanneer de vergunning door 
onderscheidene personen gezamenlijk wordt 
gevraagcl; 

100. wanneer de verzoeker tot eene gevan
genisstraf van een jaar of tot eene zwaardere 
straf onherroepelijk is veroordeelcl en er nog 
niet vijf jaren zijn verloopen, nadat hij zijne 
straf heeft ondergaan; 

11°. wanneer: 
a .. binnen de laatste vijf jaren tweemaal de 

verzoeker onherroepelijk is veroordeeld wegens 
een der fe iten, omschreven in de artt. 44, eerste 
lid; 46 ; 47, eerste of vierde lid ; 50, eerste lid, 
n°' . 1, 3, 4, 7, 10; of 52 van deze wet; in 
art. 184, voor h et geval het feit betrekking 
heeft op een bevel, eene vordering of haude
ling, krachtens deze wet of de bij cleze wet 
bedoelde plaatselijke verordeningen gedaan, of 
in de artt. 2.52, 426,' 453 en 454 van het W et
boek van Strafrecht; 

b. binnen de laatste tien jaren viermaal de 
ve rzoeker onherroep·eJijk is veroordeeld wegens 
een der feiten, ornschreven in de artt. 43, 
eerste lid; 45, eerste of derde licl ; 50, eerste 
lid, n°'. 2, 5, 6, 8, 9, 11 ; of 51, tweede lid, 
van deze wet. 

Met onherroepelijke veroordeel ing wordt ge
lijk gesteld betaling van de opgelegde .boete. 

12'. wanneer de verzoeker van een of rneer 
rechten, vermeld in art. 28 van h et W etboek 
van Strafrecht, bij rechterlijke uitspraak is 
ontzet , zoolang het gemis van dat recht ten 
gevolge van die ontzettiug voortduurt; 

13°. wanneer de verzoeker of het hoofd van 
het gezin, waarvan hij lid is, tot het plegen 
van ontncht gelegenheid biedt, of ook in ander 
opzicht van bekend slecht levensgedrag is; 

14°. wanneer binnen de laatste vijf jaren 
eene v roegere vergunning, den verzoeker ver
leend, werd ingetrokken krachtens art. 28, 
n°. 5; 

15°. wanneer zij wordt gevraagd voor eene 
localiteit, waarin eene anclere winkelnering of 
het bedrijf van kapper of barbier wordt uit
geoefend, loten worden verkocht in de Neder
lanclsche Staatsloterij of in eene andere loterij, 
of voor eene localiteit, clie met zoodanige 
localiteit binnen 's huis gemeenschap heeft. 

Onder andere winkelnering wordt, behalve 
voor zooveel betreft eene vergunning voor 
den verkoop, becloeld in art. 1, tweede lid, 
letter b, niet verstaan bet bedrijf van restau
rateur, logement-, stal-, biljart-, open-tafelhou-

der en dat van clen houder van een verlof, 
als bedoeld in art. 34. 

16°. wanneer de verzoeker of een bewoncr 
van h et huis, waarin hij sterken drank in het 
klein wenscht te verkoopen, tolgaarder, brug
wachter, brugwaker, sluiswachter, sluismeester, 
sluisknecht, scheepsbevrachter, stevedore of 
sleepagent is, of wanneer de ver½oeker eenig 
openbaar ambt bekleedt ; 

17°. wanneer bij de aanvrage eener vergun 
ning ingevolge art. 5, tweede lid, blijkt, dat 
een der beide vergunningen, waarvan afstancl 
is gedaan, stood ten name van den verzoeker; 

18°. wanneer cle verzoeker is de tusschenper
soon voor iernancl , die in een der onder n°'. 
10-14, 16 en 17 vermelde gevallen Yerkeert. 

2. Ten aanzien van eene vergunning, welke 
ingevolge art. 15 en voor de localiteit , waarin 
de overleclen echtgenoot het bedrijf uitoefende, 
gevraagd wordt, komt het bepaalde in het 
eerste lid , n••. 3-8, 15, 16, 18, voor zooveel 
n°. 16 betreft, slechts in aanmerking, voor 
zoover het kracht van wet had op het oogen
blik, dat de vergunning aan den overleden 
echtgenoot werd verleend, ten½ij reeds v66r 
zijn overlijden bet bedrijf werd uitgeoefencl 
in overeenstemming met de in die bepalingen 
vervatte eischen. 

9 . 1. de vergunning wordt door Gedepu
teerde Staten geweigerd : 

1°. in de gevallen, vermeld in art. 8, eerste 
lid, n°'. 2-6, eerste en tweede lid ; 10-16, 18, 
voor zooveel de n••. 10- 14 en 16 betreft ; 

2°. indien binnen de laatste vijf jaren twee
maal eene vroegere vergunning, clen verzoeker 
verleend , werd ingetrokken op grond van 
art. 28, 6°. ; 

3°. indien zij wordt gevraagd voor een ande
ren verkoop clan dien, bedoeld in art. 1, tweede 
lid, letter a. 

2. De vergunning voor clen verkoop in de 
localiteit van eene societeit wordt bovendien 
geweigerd: 

1°. in de gevallen, verrnelcl in art. 8, eerste 
l id, 1°., voor zooveel betreft cle bepalingen van 
art. 4, eerste lid , en een besluit, door Ons ge
nomen ingevolge art. 4, tweede lid , 1°.; 

2°. wanneer niet voldaan is aan het voor
schrift van art. 2, vijfcle lid, of aan eene 
krachtens die bepaling · gestelde vordering ; 

3°. wanneer de societeit niet rechtspersoon is; 
4°. wanneer in de statuten of in het regle

ment niet is bepaald: 
a. dat inwoners van cl e gerneente of van 

aangrenzende gemeenten tot het . verkeer en 
het gebruiken van dianken in de localiteit 
slechts worden toegelaten, indien zij leden of 
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huisgenooten van leden van de societeit zijn 
en op welke wijze en onder welke voorwaar
den het lidmaatschap .an de societeit wordt 
verkregen ; met dien verstande, dat aan het 
bestuur de bernegdheid kan zijn toegekend, 
om dagen aan te wijzen, het getal ,an dertig 
in het jaar niet te boven gaande, waarop in
woners van de gemeente of van eene aan
grenzende gemeente, die niet leden of huisge
nooten van leden zijn, tot het verkeer en het 
gebruiken van dranken in de localiteit der 
societeit kunnen worden toegelaten , mits tevens 
aan het bestuur de verplichting is opgelegd, 
om van aanwijzing van die dagen telkens ten 
minste drie dagen vooraf schriftelijk kennis 
te geven aan Gedeputeerde Staten en aan den 
burgemeester; 

b. of inwoners van andere gemeenten , die 
niet leclen van de societeit zijn, tot het ver
keer en bet gebruiken van dranken in de loca
liteit worden toegelaten, en op welke voor
" ·aarden die toelating geschiedt ; 

5°. wanneer de s0eieteit niet te goeder trouw 
societeit kan worden geacht; 

6°. wanneer de vergmming wordt gevraagd 
ten name van eene and ere dan de rech tsper
soon . 

10. 1. Door Ons, voor zooveel betreft den 
Rijksdienst of den provincialen dienst, en door 
Gedeputeerde 8taten, voor zooveel betreft een 
anderen openbaren dienst, met uitzondering 
van dien eener gemeente, kan voor een be
paalden tijcl toestemrning worden gegeven, om 
eene bepaalde localiteit, waarvoor eene ver
gunning is verleend, of die daarmede binnen 
's huis gemeenschap heeft , voor den openbaren 
dienst te gebruiken onder voorwaarde, dat 
tijdens het gebruik voor den open baren dienst 
in die locali teit geen sterke drank in het klein 
wordt verkocht. 

2 . Door Ons lrnn toestemming worden ge
geven, om eene vergunning te verleenen voor 
eene localiteit in een huis, toebehoorende aan 
het Rijk, eene provincie, eene gemecnte of 
een waterschap. 

3. De toestemmiug, bedoeld in bet ee rste 
en tweecle lid , wordt telkens voor niet !anger 
clan vijf jaren ve rleend en kan te allen t,ijde 
worden ingetrokken. Intrekking gcschiedt bij 
met reclenen omkleed besluit. 

11. Het verstrekken door een vergunning
houder van sterken drank in het klein op den 
openbaren weg is verboden, tenzij bet uit
drukkel ijk bij plaatselijke verordening is toe
gestaan. Bij zoodan ige verordening worden 
tevens de voorwaarden gesteld, onder welke 
de verstrekking mag geschieden. Onder die 

voorwaarde mag niet zijn begrepen het heffon 
van eene bijdrage. 

12. 1. Het verzoek om eene vergunning 
wordt binnen eene week, nadat het is inge
komen, door burgemeester en wetbouders op 
de in de gemeente gebruikelijke wijze ter 
openbare kennis gebracht. Van een verzoek
schrift, aan Gedeputeerde Staten gericbt, wordt 
te dien einde door dat college onverwijld aan 
burgemeester en wethouders een afscbrift toe
gezonden. 

2 . Indien de localiteit, waarvoor de vergun
ning wordt gevraagd, zicb bevindt binnen een 
dee! der gemeente, waarover z icb de bemoeiin
gen uitstrekken van eene commissie, als be
doeld in art. 49, doen burgemeester en wet
houders van de bekendmaking schriftelijk 
mededeeling aan die commissie. 

3. Binnen twee weken, nadat de bekend
making is geschied, kan ied·er tegen het ver
leenen van de vergunning schriftelijk bezwaren 
bij burgemeester en wethouders inbrengen. 

4. In het geval, bedoeld in bet tweede lid, 
dient de commissie omtrent het verzoek bin
nen veertien dagen na afloop van den ter
mijn, genoemd in het derde lid, van bericht 
en raad. Omtrent een aau Gedeputeerde 
Staten gericht verzoek dienen mede burge
meester en wetbouders binnen ,eertien dagen 
na afloop rnn bedoelden termijn van bericht 
en raad. 

5. Binuen vier weken_ 11a afloop vau dien
zelfden termijn wordt op bet verzoek schrif
telijk bescbikt. 

6. Indien de vergunning wordt verleencl, 
wordt in de akte eene omschrijving opgeno
men van de localiteit of de localiteiten, waar
voor zij is verleend, met vermelding van de 
oppervlakte van elke localiteit. 

7. Afwijzende beschikking wordt met re
denen omkleed en zoodra mogelijk in gesloten 
omslag uitgereikt. 

. Eeue bescbikkiug van Gedeputeerde Sta
ten wordt door tusschenkomst van burgemee ter 
en wethouders uitgereikt. 

9. In het geval, bedoeld in het tweede lid, 
wordt van iedere beschikkiug afschr ift ge
zonden aan de commissie. 

13. 1. De nanien va n h e n , wieL· vergunning 
vervalt ingevolge een besluit, als bedoeld in 
art. 4, tweede lid, 3°., en die binnen eene 
maancl na de dagteekening van Ons besluit 
een daartoe strekkend verzoek doen, en de 
namen van h en, op wier verv.oek om eene 
vergunning afwijzend wordt bescbikt uitslui
tend op grond, dat bet rnstgestelde maximum 
bereikt is en die binnen twee weken na de 
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dagteekening van de beschikking een daartoe 
strekkend verzoek doen, worden geplaatst op 
eene daartoe bestemde lijst, met dien verstande, 
dat de namen van hen, wier vergunning is 
vervallen , gezamenlijk v66r de namen der 
andere personen worden geplaatst; dat de 
namen van e.erstbedoelde personen worden ge
plaatst in volgorde van de dagteekeningen der 
besluiten, waarbij de vervallen vergunningen 
zijn verleend, en die van laatstbedoelde per
sonen in volgorde van de dagen, waarop hun 
verzoeken om vergunning inkwamen ; en dat, 
voor zoover besluitcn eenzelfde dagteekeniug 
dragen of ve rzoeken op dem,elfden dag in
kwamen, de in leeftijd oudere v66r gaat. 

2. Van die lijst wordt aan de personen, be
doeld in het eerste lid , op verzoek inzage 
verstrekt. 

14 . 1. Telkens, wanneer bet aantal vergnn
ningen, uitgezonderd die voor den verkoop in 
logementen alleen aan logeergasten, beneden 
het maximum is gedaald , zenden burgemeester 
en wethouders binnen tien dagen, nadat dit 
te hunner kennis is gekomen, schriftelijk be
richt, dat er eene vergunning beschikbaar is, 
aan zooveel personen, ingeschreven op de lijst, 
bedoeld in art. 13, als er vergunningen be
schikbaar zijn. Dat bericht wordt onder bij
voeging van een afschrift van dit artikel aan 
d ie personen gezonden naar de volgorde, waarin 
zij ingeschreven zijn. 

2. Verklaart hij , aan wien dat bericht is ge
zonden, schriftelijk binuen tien dagen na de 
verzending, dat hij bij zijn verzoek om eene 
vergunning volbardt, dan is van den dag van 
ontvangst dier verklaring af wederom art. 12 
mu toepa sing. Bij die verklaring worden 
wederom gedaan de opgaven, voorgcscbl'even 
in art. 2, derde lid. 

3. Telkens , wanneer die verklaring achtcr
wege blijft ; van hem, aan wien het bericht, 
bedoeld in bet eerste lid , i gezonden, binnen 
de gemeente geene wooni,laats bekend is; of 
de vergnnning is gewcigerd, wordt de naam 
Yan d en b elanghebbende van de lijst geschrapt, 
en het bericht, bedoeld in bet eerste lid , ge
zondeu aan wie uaar de volgorde van insch rij
ving daarvoor in aanmerking komt. 

4. Voor zoover er eene vergunning beschik
baar is, welke niet kan worden verleeud aan 
een op de lijst iugeschreven persoon, wordt 
te r openbare kennis gebracbt, dat er eene ver
gunning beschikbaar is. 

5. lndien daarua meer verzoekers zicb aan
melden, dan er vergunningen bescb ikbaar zijn, 
komt bet eerst in aanmerking, wie zicb bet 
eerst aanmeldt, met <lien verstande, dat, voor 

zoover aanmeldingen op denzelfden dag ge. 
schiecl en, de in leeftijd oudere verzoeker Y66r 
gaat. 

6. Op hen, wier verzoeken n iet meer in aan
merking kunnen komen, is art. 13 van toe
passing. 

15. 1. Artikel 14 geldt niet, indien eene 
vergunuing beschikbaar is geworden door bet 
overlijden van den vergunninghouder en de 
overlevende ecbtgenoote, die bij hem inwoonde, 
het bedl"ijf wenscbt voort te zetten, mits deze 
ten minste twee weken v66r afloop van bet 
vergunningsjaar eene aanvrage om eene ver
gunning indient. I s de vergun ninghouder tus
schen 16 April en 1 Mei ge ton,en, dan loopt 
de tennijn van twee woken van den dag van 
overlijden af. 

2. In bet geval , bedoeld in bet vorige lid , 
komt de overlevende echtgenoote v66r alle 
andere verzoekers in aanmerking. 

3. Indien geen verzoek, als bedoeld in hct 
eerste lid , is ingekomen , of op zoodan ig vc r
zoek afwijzend wordt bescbikt, wordt art. 14 
alsnog toegepast. 

16 . 1. Tegen de weigering van eene ver
gunning kan de verzoeker in booger beroep 
komen. 

2 . Tegen bet ve l"l eenen van eene vergunni ng 
door burgemeester en wethouders kan de bur
gemeester in booger beroep komen . Tegen bet 
verleenen van eene vergunning door Gedepu
teerde taten kunnen Onze Comm issaris in de 
provincie, burgemeester en wetbouders en de 
burgemeester in booger beroep komen. 

3. Indien de locliliteit, waarvoor eene ver
guuning ·is gevraagd, zich bevindt binnen een 
dee! der gemeente, waarover zieb de bemoeiin
gen uitstrekken van eene commissie, als be
doeld in art. 49, kan bovendien die commissie 
tegen bet verleenen van de vergunning in 
hooger beroep komen. 

4. Het bezwaarschrift, waarbij bet beroep, 
bedoeld in het eerste, tweede en derde lid , 
wordt ingesteld , wordt binnen veertien dagen 
bij burgemeester en wethoude rs ingediend. 
Dezen zenden het onverwijld aan Gedeputeerde 
Staten, indien de besch ikking door burge
meeste t· en wethouders, en aan Ons, ind ien zij 
door Gedeputeerde Staten werd genomen. Van 
de indiening van bet bezwaarscbrift, wordt 
op aanvrage een bewijs van on tvangst uitge
reikt, vermeldende den dag van indiening. 

5. De te rmijn van veertien dagen begint 
1°. voor den verzoeker en voor de commissie 
met den dag, . waarop de beschikking of bet 
af_schrift daarvan is uitgereikt ; 2°. indien bet 
een besluit van burgemeester en wethouders 
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geldt, voor den burgemeester met den dag 
der beschikking; 3°. indien het een besiuit 
van Gedeputeercle Staten geldt, voor Onzen 
Commissaris in de provincie met den dag der 
besebikking, voor burgemeester en wethouders 
en voor den burgemeester met den dag, waarop 
de bescbikking door burgemeester en wethou
ders ter uitreiking is ontvangen. Na afloop 
van den tennijn wot·dt door burgemeester en 
wethouders aan den belanghebbende schrifte
lijk medegedeeld, of booger beroep is ingesteld. 

6. Gedurende den tet·mijn tot en de beban
del ing van bet hooger bernep blijft de ver
gunning, tenzij cleze is verleend in een geval, 
al bedoeld in art. 15, buiten werking; kan 
voor de localiteit, waarvoor de vergunning is 
genaagd, geene andere vergunning worden 
ved eend ; en wordt de beslissing op een later 
verzoek om vergunuing, door welke het vast
gestelde maximum zou worden bereikt, opge
sehort, met clien verstande, dat, indi en ten 
aanzien van meer clan eene vergunning hooger 
heroep is ingesteld , ten aanzien van een gelijk 
aantal vergunningen de beslissing wordt op
gescbort. 

7. De besli ssing in hooger beroep wordt 
genornen bij een met redenen omkleed besluit 
binnen drie maanden, nadat het bernep is 
ingesteld, tenzij die beslissing vooraf bij een 
met redenen omkleecl besluit is verdaagd. 

8 . Wordt h et besluit, door Gedepnteerde 
1:-\taten in booger beroep genornen, door Ons 
vemi etigd, clan doen deze opnieuw over de 
,mak uitspraak met inacbtneming Yan Onze 
beslissing . 

1 7. 1. Gedeputeerde Staten tell en, te be
ginnen in 1904, daarna v66r 1 Juli 1909 en ver
volgens eveneens om de vijf jaren v66r 1 Juli, 
eene Jij st vast van de gemeenten, bedoeld in 
art. 1, clerde I id , en doen die onverwijld in het 
prnvinciale blad opnemen . .A.ls grondslag voor 
de vaststelling van de lijst wordt genomeu 
het aantal inwoners op 1 Januari, voorafgaande 
aan die ,aststelling. 

2. Binnen 21 vrije dagen na de clagteekening 
van bet provincial e blad, waarin het besluit 
Yan Gedeputeerd e Staten tot vaststelling der 
Jij st is opgenomen, kan daarvan bij Ons in 
beroep worden gckornen door Onzen Commis
sari s in de provincie, door den gemeenteraad, 
alsmede door elken belanghebbenden houder 
eener vergunning in de gemeente. Op be
roepen . door mcerderen afzonderlijk ingesteld , 
wordt bij een besluit beslist. Gedeputeerde 
Staten wij:dgen de door hen vastgesteld~ lijst 
uaar Onze uitspraak, inclien cl e;1,e claartoe strekt, 
onverwijld nadat zij te hunner kennis is gebracht 

en doen die wijziging in het provinciale blad 
OJ)llP,1110n. 

3. De lijst wordt van toepassing: 
met betrekking tot de gemeenten , ten op

zichte Yan welke van het besluit vnn Gedc
puteerde Staten niet in beroep is gekomen, 
met 1 Januari van het jaar, volgende op dat, 
waal'in zij door Gedeputeerde Staten is vast
gesteld ; 

met betrekking tot de gemeenten, ten op
zichte van welke van dat besluit we! in beroep 
is gekomen, in geval bet beroep door Ons is 
afgewezen, acht dagen na de dagteekening rnn 
Onze uitspraak ; en ingeval het bernep door 
Ons ,s toegewezen, acbt dagen na de dagtee
kening van bet provinciale blacl, waarin bet 
be luit van Gedeputeerde Staten tot wij,-.iging 
der lijst overeenkomstig bet bepaalde in het 
tweede lid , derde zinsnede, van dit artikel is 
opgenomen; docb in beide gevallen niet Y66t· 
den l sten Januari van het jaar, volgende op 
dat, waarin zij door Gedeputeerde Staten is 
vastgesteld. 

4. De Jijst blijft geldig tot den lsten Janu
ari van het \'ijfde jaar, volgende op dat, \\'aarin 
zij van toepassing is geworden. )let bet rek
king evenwel tot gemeenten, ten opzichte nlll 

welke beroep is ingesteld , blijft zij, indien op 
voornrnlden datum nog niet de termijnrn zijn 
verloopen, in bet vorige lid venndd, geld ig 
tot die termijnen verloopen zijn. 

18. 1. Op voorstel van Gedeputeerde Rtaten 
kan door Ons op grond van bijwndere plaatse
lijke omstaudigbeden worden bepaald, clat het 
twecde lid van art. 1 niet van toepassing is op 
een bepaald aangewezen dee! eener p;emeente 
met eeu bebouwde kom van meer clan 5000 
inwoners, indien dat deel ligt buiten die kom 
en zelf naar den groncl lag, voorgeschreven in 
art. 17, eerste lid, geen bebouwde kom ,·an 
meer clan 5000 inwoners bevat. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen een voorstel, 
als bedoeld in bet eerste lid, alleen doen in cle 
maand Juli van het jaar, waarin de lijst, be
doeld in art . 17, eerste lid , wordt vastgc teld. 
Ons besluit wordt genomen v66r 1 Januari 
daarop volgende. 

3. pe aanwijzing wordt van toepass ing met 
1 Januari, volgende op Ons besluit, eu bl ijft 
geldig tot 1 Januari van bet vijfde. jaar, vol
gende op dat, waarin zij van toepassing is 
geworden. 

4. Het door Ons aangewezen dee! eener ge
meente wordt door Gedeµuteerde Staten ge
plaatst op de lijst, bedoeld in art. 17. 

5. H et in art. 19 bepaalde ten aanzien nn 
vergunningen in eene gemeen te is mede van 
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toepassing ten aanzien van vergunningen in een 
deel eener gemeente , aangewezen ingevolge het 
eer te lid van dit artikel. Voor de toepassing 
van art. 25 wordt zoodanig dee! eener gemeente 
als ecne gemeente beschouwd. 

19 . 1. Indien eene gemeente, welke voorkornt 
op de geldende lijst, niet geplaatst is op de 
nieuw vastgestelde of gewijzigde lijst, geven 
bmgerneester en wethouders daarvan binnen 
eene maand, nadat die lijst van toepass ing is 
geworden , schriftelijk kennis a:m de houders 
van door hen verleende vergunningen . 

2 . Dezen verklaren binnen eene maand na 
ontva ugst van die kennisgeving chriftelijk, 
voor welken verkoop, bedoeld in art. 1, tweede 
lid , letter a of h, zij de vergunning wenscben 
voort te zetten. 

3. Met den l sten Mei, volgende op die ver
ldaring, wordt de vergunning geldig voor den 
daarin genoemden verkoop. Hiervan geschiedt 
aanteekening op de akte van de vergunning 
en op het afschrift, bedoeld in art. 32. Bij 
gebreke van zoodanige verklaring of bij gebreke 
van tijdige aanbieding van het afschrift der 
akte tot plaatsing dier aanteekening , vervalt 
de vergunning met den l sten Mei , volgende 
op den termijn, gesteld voor het indienen der 
verklaring. 

4 . Indien eene gemeente, welke niet voorkomt 
op de geldende lijst, geplaatst is op de nienw 
vastgestelde of gewijzigde Hjst, geven burge
meestet· en wethouders daat·van binnen eene 
maand, nadat die lijst van toepassing is ge• 
worden, scb riftelijk kennis aan de houders van 
doo r hen verleende vergunningen. 

5. De aldaar door burgemeester en weth ouders 
verleende verguuningen voor den verkoop, be• 
doelcl in artikel 1, tweede lid , letter a of b, wor
den met den l sten Mei, volgende op die kenuis
gev ing, geldig voor den verkoop bij hoeveel
heden van minder dan tien liter zoowel voor 
gebruik ter plaatse van verkoop als elders. 
Hiervan geschiedt aanteekening op de aide 
van de vergunning en op bet afscbrift, bedoeld 
io art. 82. Bij gebreke van tijdige aanbied ing 
van dat afschrift tot plaatsing dier aanteeke
ning, blijft de eerste zinsnede van dit lid ten 
aanzien van die vergunning buiten toepassing. 

20. 1. De vergunning, met uitzondering van 
die voor den verkoop in een logemen t alleen 
aan logeergasten, heeft geen kracht v66r de 
betal ing van een gemeentelijkvergunningsrecht, 
door den gemeenteraad vast te stellen. 

2. Als grondslag voor de berekening van 
het vergunningsrecht wordt aangenomen de 
jaarlijks te schatten huurwaarde, die de loca
liteit , in verband met den omvang van het 

bedrijf , waarvoor de vergunning strekt, kan 
geacht worden te bezitten. 

3. Het recht voor eene vergunning is niet 
lager dan vijf guld011 en niet hooger dan twaalf 
gulden vijftig cents voor elke vijftig gulden 
huurwaarde of gedeelte daarvan , met dien YOr• 
stande, dat h et recht niet lager dan vij f en 
twintig gulden zij. Dit recht wordt met vijftig 
ten honderd verminderd voor de loraliteiten , 
waarin geen sterke drank ia het klein verkocht 
of gescbonken wordt tusscben Zaterclagavond 
zes uur en Maandagmorgen acht uur. 

4. De regeling van dit vergunningsrecht 
gescbiedt met inachtneming van de artt. 232 
tot 236 der wet van 29 J unij 1851 (Staatsblad 
n°. 85). 

21. 1. Tegen den aanslag in het vergunnings
recht kan de belanghebbende bij den gemeente
raad bezwaren inbrengen binnen veertien dagen, 
nadat de aan lag door burgemeester en wet
houders te zijner kenn is is gebracht. 

2 . De gemeenteraad bes list daarop zoo spoedig 
mogelijk en deelt zijne beslissing terstond aan 
den belanghebbende mede. 

3. Indien de raad den aanslag vermindert, 
wordt bet te veel betaalde binnen eene maand 
aan den belanghebbende teruggegeven. 

4 . Indien de raad den aanslag verhoogt, wordt 
het bedrag der verhooging v66r het einde van 
het vergunniagsjaar hetaald . Bij gebreke van 
tijdige betaling vervalt de vergunning met den 
aanvang van het eerstvolgende ,,ergunningsjaar. 

22. 1. De vergunn ing wordt verleend Yoor 
een jaar, loo pen de van 1 Mei van het eene tot 
1 Mei van het daaropvolgende jaar. Zij kan 
ook tusschen tijds worden verleend ; alsclan loopt 
de eerste termijn tot 1 Mei daaraanvolgende; 
voor dit tijdvak wordt het vergunningsrecbt 
bij kwartalen berekend en geldt een gedeelte 
van een kwartaal voor een geheel. 

2. De vergunning wordt telkens geacht wecler 
voor een jaar te zijn verlengd, indien v66r bet 
eindigen van den termijn het verschulcligde 
vergunningsrecht voor den volgenden termijn 
is betaald en z ij ni et is ingetro kken of ver
vallen. 

3 . Indien de vergunninghouder bij schrifte
lijke, door hem onderteekende verklaring afstand 
doet van de vergunning, worden van het be
taalde vergunningsrecht op ver:wek aan den 
vergunninghouder zooveel vierden terugge
geven, als het aautal kwartalen bedraagt, waarin 
van de vergunning geen gebruik wordtgemaakt. 
Gelijke teruggavc geschiedt aan de rechtver• 
krijgenden, indien de vergunninghoucler over
lijdt, en het bedrijf niet ingevolge art. 24, 
tweede lid, word t voortgezet, alsmcde indien 
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het besluit, waarbij de vergunning is verleend, 
door Ons is vernictigd. 

4. Het eerste en tweede lid zijn niet van 
toepassi ng op eene vergunning voor den verkoop 
in een logement alleen aan logeergasten; deze 
vergunning wordt voor onbepaalden tijd ver
leend, behoudens intrekking. 

5. Het tweede lid is niet van toepassing op 
vergunningen, ten opzichte van welke door 
Ons een besluit is genomen, als bedoeld in 
art. 4, tweede lid, 3°. 

23. 1. Burgemeester en wethouders vragen 
op een, door Gedeputeerde Staten tot hen te 
richten verzoek onverwijld eene schriftelijke 
opgave van de namen en de woonplaatsen van 
de leden eener societeit, voor welke eene ver
gunning is verleend , en zenden die opgave 
aan laatstgenoemd college. 

2 . Indien het bestuur van de societeit die 
opgave niet binnen twee dagen na de aauvrage 
van burgemeester en wethouders verstrekt, 
vervalt de vergunning met den aanvang van 
het eerstvolgende vergunningsjaar. 

24. 1. D e vergunning geldt uitslu itend voor 
<le in de akte van de vergunning vermelde 
localiteit of localiteiten, alsmede voor de open 
aanhoorigheden van het huis, waarin zich die 
localiteit of die localiteiten bevinden en voor 
<lat dee! van den openbaren weg, waarop het 
verstrekken van sterken drank in het klein 
ingevolge eene verordening , als bedoeld in 
art. 11, is toegestaan. Zij geldt, beboudens de 
uitzonderingen, in het tweede en derde lid van 
<lit artikel vermeld, uitsluitend voor den persoon 
des verzoekers. 

2. Bij overlijden van den vergunninghouder 
kan het bedrijf gedurende het loopende ver
gnnningsjaar zonder nadere vergunning worden 
voortgezet door zijne weduwe of, bij ontsten
tenis van deze , of indien deze van hare be
voegdheid niet binnen twee weken gebmik 
maakt, door de rechtverkrijgenden. Bij tijde
lijke onbevoegdheid of verhindering van den 
vergunninghouder kan het bedrijf gedurende 
bet loopende vergunningsjaar zonder nadere 
vergunning worden voortgezet door zijne in
wonende echtgenoote of door hen, die, hetzij 
!krachtens de wet, hetzij krachtens opdracht 
van den gerechtigde , daartoe bevoegd zijn . 

3. Bij voortdurende onbevoegdheid of ver
bindering van den vergunninghouder kan zijne 
dnwonende echtgenoote de vergunning te zijnen 
name voortzetten, zoolang die onbevoegdheid · 
-of verhindering duurt. 

25. 1. In de vermelding der localiteit in de 
.aide van eene vergunning en in het afschrift, 
hedoeld in art. 32, eerste lid, kan op schriftelijk 
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verzoek wijziging worden gebracht. Deze be
paling is niet van toepassing op eene vergun
ning, verleend ingevolge art. 5, eerste lid. 

2. Indien die wijziging strekt tot vermelding 
van eene localitcit in een ander huis, kan zij 
slechts gesch ieden met den aanvang van een 
nieuw vergunningsjaar. 

3. De wijziging wordt aangebracht door bur
gemeester en wethouders, of, indien zij strekt 
ter vermelding van de localiteit van een loge
ment, waarin de verkoop alleen geschiedt aan 
logeergasten of van de localiteit van eene socie
teit, door Gedeputeerde Staten. 

4. De wijziging wordt door burgemeeste,· en 
wethouders geweigerd in de gevallen, vermeld 
in art. 8, eerste lid, n•. 1, voor zooveel betreft 
eene verordening, als bedoeld in art. 7, l°. of 
2°.; n°'. 2- 6, 8, 15, 16 en 18, voor zoo,·eel 
n•. lfi betreft. 

5. De wijziging wordt door Gedeputeerde 
Staten geweigercl : 

1°. in de gevallen, vermeld in art. 8, ·eerste 
lid n°'. 2-6, eerste en tweede lid ; 15, 16 en 
18, voor zooYeel n•. 16 betreft; 

2°. wanneer zij strekt tot vermelding van de 
localiteit van eene societeit, en die societeit ten 
tijde van het verzoek om wijziging niet eene 
vergunning heeft of door toepass ing van art. 26 
verkrijgt. 

6. Indien de wijziging door Gedeputeerde 
Staten worclt aangebracht, wordt tevens in de 
aide van de vergunning en in het afschrift, 
bedoeld in art. 32, vermeld, dat de vergunning 
alleen geldt voor den verkoop, bedoeld in art, 1, 
tweede lid, letter a. 

7. Art. 10 is van toepassing. 
8. Op het verzoek om wijziging wordt binnen 

eene maand beschikt. 
9. H et in art. 16, met uitzondering van het 

zesde lid, bepaalde ten aanzien van de weigering 
van eene vergunning is mede van toepass ing 
ten aanzien van de weigering van eene wijziging. 

26. 1. De akte van eene vergunning, met 
uitzondering van die voor den verkoop, bedoeld 
in art. 1, tweede lid, letter /J, en het afschrift, 
bedoeld in art. 32, eerste lid, kan op schrif
telijk verzoek en met toestemming van Ons 
worden overgeschreven: 1°. ten name van een 
persoon, die het bedrijf zal uitoefenen in eene 
localiteit, welke dee! uitmaakt van eene in
richting voor maatschappelijk verkeer; 2°. ten 
name van eene societeit ten behoeve van den 
verkoop in de localiteit van die societeit. 

2. De overschrijving wordt gedaan door burge
meester en wethouders, of, voor zooveel betreft 
de overschrijving ten name van eene societeit, 
door Gedeputeerde Staten, 

28 
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3. De oYerscbrijving wordt door burgemeeste,· 
~n wethouder geweigerd, wauneer bij, te wieus 
name zij wordt gevraagd, verkeert in een der 
gevallen vermeld in art. 8, eerste lid, n°'. 7, 
9-14, 16 en 18, voor zooveel de n••. 10- 14 
en 16 betreft. 

4. De overschrijving ,rnrdtdoorGedeputeerde 
Staten geweigerd, indien de societeit, te welker 
:Uame zij wordt gevraagd, verkeert in een der 
geYallen, vermeld in art. 9, tweede lid , 2°.-5°. 

5. Op bet verzoek om overscbrijving wordt 
binnen eene maand beschikt. 

6. Het in art. 16, met uitzondering van bet 
zesde lid, bepaalcle ten aanv.ieu mu de weigering 
Yan eene vergnnning is rnede van toepassing 
ten aanzien van de weigeriug van eene over
schrijv ing. 

27 . 1. Van verbouwing of berbouw van eene 
localiteit, waarvoor eene Yergunning isverleend, 
wordt uiterlijk eene maand v66r bet einde van 
bet vergunningsjaar, waarin de verbouwing of 
herbouw is aangevangen , onder overlegging 
van het plan kennis gegeven aan burgemeester 
en wetbouders , of , voor zooveel betreft een 
logement, waarin de verkoop alleen gescbiedt 
aan logeergasten of de localiteit Yan eene socie
teit, aan Gedeputeerde Staten. 

2. Van verandering van eene localiteit of 
van haar oppervlakte gescbiedt vermelding 
in de akte van de vergunning en op bet afschrift, 
bedoeld in art. 32, eerste lid. 

3. Van de kennisgeving, bedoeld in het eerste 
lid, wordt op verzoe)< een bewijs van ontrnngst 
uitgereikt, vermeldende den dag waarop zij is 
gescbied. 

28. De vergunning wordt door burgemeester 
en wethouders , of, voor zooveel betreft eene 
vergunning voor den verkoop in een logement 
alleen aan logeergasten of in de local iteit van 
eene societeit, door Gedeputeerde taten in
getrokken: 

1°. wanneer omstandigheden zich voordoen 
op grond waarvan, waren ze vroeger aanwezig 
of bekend geweest, zij krachtens art. 8, eerste 
lid , 11°•. 2-18 of krachtens art. 9, cerste lid, 
of tweede lid, 2".-6°. v.ou zijn geweigerd, voor 
zoover bet daarin bepaalrle, met uitzondering 
van bet bepaalde in art. 8, eerste lid , 
n••. 10-13, kracht van wet had op bet tijdstip, 
waarop de vergunning word verleend; 

2°. wanneer cle vBrgunninghouder, die zicb 
in de uitoefening van het bedrijf door een 
antler laat vervangen , zelf !anger dan drie 
maanden in bet vergunningsjaar buiten nood
zaak niet woont in bet huis, waurin bet bedrijf 
wordt uitgeoefend. 

Deze bepaling i~ niet van toepassing op eene 

vergunning, verleend voor den verkoop in een 
logement alleen aan logeergasten of in de loca-
1 iteit Yan eene societeit; op eene vergunn ing 
voor den verkoop, bedoeld in art. 1, tweede lid, 
letter b; op eene vergunning, verleeud voor 
eene localiteit, welke lecbts gedurencle een 
gedeelte van bet jaar, doch niet lnnger dan zes 
maanden, voor b et publiek toegankelijk is ; en 
op eene vergunning, aan eene weduwe Yerleencl 
ingevolge art. 15 of art. 55, eerste lid letter b, 
voor zoover de overleden echtgenoot woonde 
buiten het hui s, waarin het bedrijf worclt uit
geoefend; 

3°. wanneer niet is voldaan aan het voorschrift 
van art. 27, eerste lid; 

4°. wanneer daarvan geclurende drie maan
den acbtereen opzettelijk niet worclt gebruik 
gemaakt; 

5°. wanneer zicb in de localiteit feiten bebben 
voorgedaan , die de vrees wettigen , dat de 
voortduring der vergunning een gevaar zou 
opleveren voor de open bare orde of Yeiligbeid; 

6°. wanneer bij , die bet bedrijf uitoefent voor 
den vergunningbouder, verkeert in een der ge
vallen, vermelcl in art. 8, eerste lid, n••. l0-13 
of 16 ; 

7°. wanneer zij strekt voor den Yerkoop in 
de localiteit van eene societeit, en in strijd 
met de bepalingen van de statuten of het re
glement, gelijk die zijn overgelegd ingevolge 
art. 2, vijfde lid, voor zooverre deze bepalingen 
strekken ter voldoening nan bet bepaalde in 
art. 9, tweede lid, 4°., wordt gehandeld, of 
niet voldaan wordt aau het bepaalde in art. 32, 
laatste lid. 

Voor de bepalingen , overgelegd ingernlge 
art. 2, vijfde lid, treden gewijzigde bepalingen 
voor de toepassing van n•. 7 slecbts in de plaats, 
indien zij binnen eene maand na haar vaststel
ling aan Gedepnteerde Staten zijn overge
l!lgd; 

8°. wanneer eene scbriftelijke, door den houde1· 
der vergunning onderteekencle verklaring wordt 
overgelegd, dat deze afstand doet van cle ver
gunning. 

29. 1. Eene commissie, als bedoeld in art. 49 
kan, voor zooveel bet dee! der gemeente betreft, 
waarover zich haar bemoeiingen uitstrekken , 
cene met redenen omkleede aanwijzing doen 
van vergunningen, d ie ingevolge art. 28 voor 
intrekking in aanmerking komen. De burge
meester doet gelijke aanwijzing. 

2. Binnen eene maand na ontvangst van eene 
aanwijzing, als bedoeld in bet vorige lid , wordt 
door bet college, dat tot iatrekking bevoegd 
is, een besluit genomen, waarvau afschrift 
wordt gezonden aan bovenbedoelde commissie, 
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en, indien het besluit door Gedeputeerde Staten 
is genomen, aan burgemeester en wethouders. 

3. Is binnen den gestelden termijn geen be· 
sluit genomen, dan wordt de intrekking geacbt 
te zijn geweigerd. 

4. Intrekking geschiedt bij met redenen om 
kleed besluit, dat den belanghebbende in ge
sloten omslag wordt uitgereikt. 

5. Uitreiking van een besluit van Gedepu· 
teerde Staten aan belanghebbende geschiedt 
door tusschenkomst van burgemeester en wet
houders . 

30. 1. Tegen de intrekking kan de belang
hebbende in hooger beroep komen. 

2. Tegen weigering van de intrekking door 
burgemeester en wethouders kan de burge
meester in hooger beroep komen. Tegen wei
gering van de intrekking door Gedeputeerde 
Staten kunnen Onze Commissaris in de pro
vincie, burgerneester en wethouders en de burge
meester in hooger beroep komen. 

3. Indien delocaliteit, waarvoorde vergunuing 
geldt , zich bevindt binnen een dee! der ge
meente, waarover zich de bemoeiingen uit
strekken van eene commissie , als bedoeld in 
art. 49, kan bovendien die commissie tegen de 
weigering in hooger beroep komen. 

4. Het beroep, bedoeld 'in het eerste, tweede 
en derde lid , wordt binnen veertien dagen in
gesteld: bij Gedeputeerde Staten, indien het 
geldt eene beschikking van burgemeester en 
wethouders; bij Ons, indien het geldt eene 
beschikking van Gedeputeerde Staten. 

5. De termijn van veertien dagen begint 1°. 
voor deu belanghebbende en voor de commissie 
met den dag, waarop de bescbikking of het 
afschrift daarvan is uitgereikt; 2°. indien het 
een besluit van burgemeester en wethouders 
geldt, voor den burgemeester met den dag der 
beschikking; 3°. indien het een besluit van 
Gedeputeerde Staten geldt, voor Onzen Com
missaris in de provincie met den dag der be
schikking , voor burgemeester en wethouders 
en voor den burgemeester met den dag, waarop 
de beschikkingdoor burgemeesteren wethouders 
ter uitreiking is ontvangen; 4°. in het geval, 
bedoeld in art. 29, derde lid , met den dag, 
waarop de intrekking wordt geacht te zijn 
geweigerd. 

6. Gedurende den termijn tot en de behan
deling van bet hooger beroep blijft de intrek
king buiten werking. 

7. Het zevende en achtste lid van art. 16 
zijn van toepassing. 

3 1. 1. Burgemeester en wethouders zenden 
jaarlijks aan Gedeputeerde Staten volgens een 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 

vast te stellen formulier opgaven 1°. ten aan
zien van het aantal inrichtingen, waarvoor 
gedurende bet vorige jam· vergunning, of ver
lof, als bedoeld in art. 34, is verleend, en 
waarvan gedurende dat jaar de vergunning of 
bet verlof is vervallen of ingetrokken; 2°. ten 
aanzieu van het gedurende dat jaar betaalde 
vergunningsrecbt ; en 3°. ten aanzien van alle 
in de gemeente bestaande inrichtingen, waar 
krachtens vergunning of verlof dranken wor
den verkocht. 

2. Deze opgaven worden opgenomen in het 
provinciaal verslag en in de Nederlandsche 
Staatscowrant. 

32. 1. In elke inrichting, waar krachtens 
vergunning sterke drank in het klein wordt 
verkocht, moet een door den gemeente-secre
taris of, indien h et eene door Gedeputeerde 
Staten verleende vergunning geldt, door den 
griffier der Staten gewaarmerkt afschrift van 
de akte van de vergunning, alsmede een ge
drukt exemplaar van de wettelijke bepalingen 
tot regeling van den kleinhandel in sterken 
drank en tot beteugeling van openbare dronken
schap, beicl e duidelijk leesbaar en niet hooger 
clan twee meter boven den vloer, zijn opge
bangen. Tevens moet boven of ter zijde van 
de buitendeur, die toegang geeft tot de in
richting, met duidelijke letters te lezen zijn: 

1°. de naam van hem, aan wien devergunning 
is verleend ; 

2°. het woord ,, Vergunning"; 
3°. voor de localiteiten, in art. 20, derde lid, 

tweede zinsnede, bedoeld, de tijd, gedurende 
welken daarin sterke drank verkocht noch ge
schonken wordt. 

2. Indien de vergunning is verleend voor 
den verkoop, bedoeld in art. 1 , tweede lid. 
letter b, wordt naast of onder het woord ,, Ver
gunning" geplaatst: ,,niet voor verkoop per 
glas". 

3. Indien de vergunning strekt voor den 
verkoop in een logement alleen aan logeer
gasten of in de localiteit van eene societeit, 
wordt naast of onder het woord: ,, Vergunning", 
geplaatst: ,,voor logement" of ,,voor societeit". 

4. Binnen acht dagen wordt het in bet eerste 
lid bedoelde afschrift, in geval van bet ver
vallen of intrekken der vergunning, aan burge
meester en wetbouders teruggezonden en het 
woord ,, Vergunning" weggenomen. Indien dat 
woord niet binnen den gestelden termijn is weg
genomen, doen burgemeester en wetbouders 
bet wegnemen ten koste van den nalatige. 

5. Indien de vergunning strekt voor den ver
koop in de localiteit van eene societeit, is in 
die localiteit steeds aanwezig eene, door de 

28* 
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handteekening van ten minste twee leden van 
het bestuur onder bijvoeging van dagteekening 
afgesloten lijst van de leden, welke op verzoek 
wordt vertoond en waarvan op verzoek een 
afdruk of afschrift wordt verstrekt atin een 
ambtenaar, belast met het opsporen van over
tredingen van deze wet. 

33. Wanneer zonder de vereischte vergun
ning of op andere wijze, dan vergund is, sterke 
drank in het klein wordt verkocht, verbieden 
burgemeester en wethouders het voortzetten 
van dien verkoop en doen zij dien de noods 
beletten. 

34, 1. Het is verboden, in eene localiteit, 
waarvoor niet eene vergunning ,oor den ver
koop van sterken drank in het klein, of, voor 
zoover art. 1, tweede lid, van toepassing is, 
voor den verkoop, bedoeld aldaar onder letter a, 
is verleend, anderen drank te verkoopen voor 
gebruik ter plaatse van verkoop zonder verlof. 
Deze bepaling is niet van toepassing, voor zoo
ver ingevolge art. 3 voor verkoop van sterken 
drank vergunning niet vereischt i . 

2. De verkoop van anderen dan sterken dmnk 
voor gebruik ter plaatse van verkoop wordt 
onderscbeiden in : 

a. verkoop van alcobolboudenden drank, 
anderen dan sterken drank; 

b. verkoop uitsluitend van alcobolvrijen 
drank. 

Het verlof voor den verkoop van alcobol
boudenden drank, anderen dan sterken drank, 
geldt tevens voor den verkoop van alcohol
vrijen drank. 

3. Het verlof wordt gevraagcl aan burge
meester en wethouders der gemeente, binnen 
welke de verzoeker bet bedrijf wenscht uit te 
oefenen. 

4. Het in art. 2, derde en zevende lid, be
paalde ten aanzien van de vergunning is mede 
van toepassing ten aanzien van het verlof. 

5. Het verzoekscbrift, waarbij bet verlof 
wordt gevraagd en de bescbikking daarop zijn 
vrij van zegelrecbt. 

35. 1 . Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden met betrekking tot ruimte, licbt en 
luchtverversching eiscben gesteld , waaraan 
eene localiteit moet voldoen, om voor een ver
lof voor den verkoop, bedoeld in art. 34, tweede 
lid, letter a, in aanmerking te kunnen komen. 

2. Bij plaatselijke verordening kan bovendien 
de gemeenteraad eiscben stellen, waaraan eene 
localiteit moet voldoen, om voor een verlof 
voor den verkoop, bedoeld in art. 34, tweede 
lid , letter a, in aanmerking te kunnen komen. 

3. Verordeningen, ingevolge bet tweede lid 
van dit artikel vastgesteld, worden binnen eene 

maand, nadat zij door den raad zijn vastgesteld, 
aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. 

36. 1. Het verlof wordt geweigerd: 
1°. wanneer de verzoeker tot eene gevangenis

straf van een jaar of tot eene zwaardere straf 
onberroepelijk is veroordeeld, en er nog niet 
vijf jaren zijn verloopen, nadat hij zijne straf 
h eeft ondergaan ; 

2°. wanneer: 
a. binnen de laatste vijf jaren tweemaal de 

verzoeker onherroepelijk is veroordeeld wegens 
een der feiten, om chreven in de artt. 44, eerste 
lid ; 46; 47, eerste of vierde lid; 50, eerste lid, 
n°'. 1, 3, 4, 7, 10; of 52 van deze wet; in 
art. 184, voor bet geval het feit betrekking 
beeft op een bevel, eene vordering of hande
ling, kracbtens deze wet of de bij deze wet 
bedoelde plaatselijke verordeningen gedaan, of 
in de artt. 252, 426, 453 en 454 van het W et
boek van Strafrecht ; 

b. binnen de laatste tien jaren viermaal de 
verzoeker onherroepelijk is veroordeeld wegens 
een der feiten, om cb reveu ju de artt. 43, eerste 
lid ; 45, eerste of derde lid ; 50, eerste lid, 
n••. 2, 5, 6, 8, 9, 11; of 51, tweede lid, van 
deze wet. 

Met onberroepelijke veroordeeling wordt ge
lijk gesteld betaling van de opgelegde boete. 

3°. wanneer de verzoeker van een of meer 
rechten, vermeld in art. 28 van het Wetboek 
van Strafrecbt, bij recbterlijke uitspraak is 
ontzet, zoolang het gemis van dat recht ten 
gevolge van die ontzetting voortduurt; 

4°. wanneer het wordt gevraagd voor den 
verkoop in eene local-iteit, waarvoor eene ver
gunning voor den verkoop, bedoeld in art. 1, 
tweede lid, letter b, is verleend; 

5°. wanneer binnen de laatste vijf jaren een 
vroeget verlof, den verzoeker verleend, werd 
ingetrokken krachtens art. 39, 1°. of 4°. Het 
verlof wordt _mede geweigerd, indien binnen 
de laatste vijf jaren tweemaal een vroeger ver
lof, den verzoeker verleend, werd ingetrokken 
krachtens art. 39, 2°. of 3° . ; 

6°. wanueer de ve rzoeker of het hoofd -.,an 
het gezin, waarvan hij lid is, tot het plegen 
van ontucht gelegenbeid bieclt, of ook in ander 
opzicbt van bekend slecbt levensgedrag is; 

7°. wanneer de verzoeker is de tusscbenper
soon voor iemand, die in een der onder n••. 1, 
2, 3, 5 en 6 vermelde gevallen verkeert. 

2 . Het verlof voor den verkoop, bedoeld in 
art. 34, tweede lid, letter a, wordt bovendien 
geweigerd, wanneer de localiteit, waarvoor het 
wordt gevraagd, niet voldoet aan de eischen, 
gesteld krachtens art. 35. 

37. Het in art. 12 bepaalcle ten aanzien van 
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het verzoekschrift om eene, door burgemeester 
en WAthouders te verleenen vergunning is mede 
van toepassing op het verzoekschrift om een 
verlof, en het in art. 16 bepaalde ten aanzien 
van de weigering van eene vergunning door 
burgemeester en wethouclers, met uitzondering 
van bet bepaalde in art. 16, zescle lid , ten aan
zien van cle opschorting der beslissing, is mede 
van toepassing op de weigering van een 
verlof. 

38. 1. Het verlof gelclt uitsluitend voor de 
in de akte van het verlof vermelde localiteit 
of localiteiten, alsmede voor de open aanboorig
beden van bet huis, waarin zich die localiteit 
of die localiteiten bevinden en, behoudens het 
bepaalde daaromtrent bij plaatselijke verorde
ning, voor den openbaren weg bij dat huis. 
Het geldt uitsluitend voor den persoon des 
verzoekers. 

2. ln de vermelding der localiteit kan op 
schriftelijk verzoek door burgemeester en wet
houders wijziging worden gebracht. Die wij
ziging wordt geweigerd in de gevallen, vermeld 
in art. 36, eerste lid , 4°., en tweede lid. 

3. Op het verzoek om wijziging wordt bin 
nen eene maand beschikt. 

4. Van verbouwing of herbouw van eene 
localiteit, waarvoor een verlof is verleencl, wordt 
binnen drie maanden, nadat daarmede is aan
gevangen, onder overlegging van bet plan , 
kennis gegeven aan burgemeester en wetbouders. 

5. Van verandering van eene localiteit of 
van baar oppervlakte gescbiedt vermelding in 
de akte van bet verlof en op het afscbrift, 
bedoeld in art. 41, eerste lid. 

6. Van de kennisgeving, bedoeld in het vierde 
lid, wordt op verzoek een bewijs van ontvangst 
uitgereikt, vermeldende den dag, waarop zij 
is geschied. 

39. H et verlof wordt door burgemeester en 
wetbouders ingetrokken : 

1°. wanneer omstandigbeden zich voordoen, 
op grond waarvan, waren ze vroeger aanwezig 
of bekend geweest, bet krachtens art. 36 zou 
zijn geweigerd ; 

2°. wanneer bij , die voor den houder van het 
verlof het bedrijf uitoefent, verkeert in een van 
de gevallen, vermeld in art. 36, eerste lid, n°•. 1, 
2, 3 en 6; 

3°. wanneer niet voldaan is aan bet voor
schrift van art. 38, vierde lid; 

4°. wanneer zicb in de localiteit feiten bebben 
voorgedaan , die de vrees wettigen , dat de 
voortduring van het verlof een gevaar zou 
opleveren voor de open bare orde of veiligbeid; 

5°. wanneer eene scbriftelijke, door den hou
der van bet verlof onderteekende verklaring 

wordt overgelegd, dat deze afstand doet varr 
het verlof. 

40. Het in de artt. 29 en 30 bepaalde ten 
aanzien van de intrekking van de vergunning 
door burgemeester en wethouders is mede van 
toepassing op de intrekking van het verlof. 

41. 1. In elke inricbting, waar kracbtens 
verlof drank wordt verkocht, moet een door 
den gemeente-secretaris gewaarmerkt afscbrift 
van de akte van het verlof alsmede een go
drukt exemplaar van de wettelijke bepalingen 
tot regeling van den kleinbandel in sterken 
drank en tot beteugeling van openbare dron
kenschap, beide duidelijk leesbaar en niet booger 
clan twee meter boven den vloer, zijn opge
hangen. Tevens moet boven of terzijde van 
de buitendeur, die toegang geeft tot de inricb
ting, met duidelijke letters te lezen zijn: 

1°. den naam van hem, aan wien het verlof 
is verleend ; 

2°. het woord ,, Ver/of". 
2. Indien het verlof is verleend voor den 

verkoop, bedoeld in art. 34, tweede lid , letter b, 
wordt naast of onder het woord: ., Verlof", 
geplaatst : ,,voor alcobolvrijen drank". 

3. Binnen acbt dagen wordt het in het eerste 
lid bedoelde afschrift, in geval van hP.t ver
vallen of intrekken van het verlof , aan burge
meester en wethouders teruggezonden en bet 
woord ,, Verlof" weggenomen. Indien dat woord 
niet binnen den gestelden term.ijn is wegge
nomen, doen burgemeester en wethouders het 
wegnemen ten koste van den nalatige. 

42. Wanneer zonder bet vereischte verlof 
andere clan sterke cl rank voor gebruik ter plaatse 
van verkoop wordt verkocht, verbieden bur
gemeester en wethouders bet voortzetten van 
dien verkoop .en doen zij dien desnoods be
letten. 

43 . 1. Het is verboden , in eene voor het 
publiek toegankelijke locali teit, waarvoor door 
burgemeester en wethouders eene verguuning 
is verleeud , personen beneden Hi jaar anders 
clan in gezelscbap van een meerderjarige , en 
personen in kennelijken staat van dronkenschap 
toe te laten. 

2. Door Ons kan ten aam:ien van eene ge
meente op voorstel van den gemeenteraad , 
Gedeputeerde Staten gehoord, on theffi ng word en 
verleend van het bepaalde in het eerste lid , 
voor zooveel betreft het toelaten van personen 
beneden lo jaar. 

44. 1. H et is verboden, in eene voor bet 
publiek toegankelijke localiteit, waarvoor door 
burgemeester en wethouders eene vergunning 
is verleend, of in eene localiteit, die daarmede 
binnen'sbuis gemeensobap heeft, arbeidsloonen 
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ui t te betalen , of toe te laten, dat arbeidsloouen 
in zoodanige localiteit uitbetaald worden. 

2. Onder arbeidsloonen worden niet verstaan 
loonen , verschuldigd voor werkzaamheden, die 
z ijn verricht in de localiteit of te r zake van 
het bedrijf, dat daarin wordt uitgeoefend. 

45. 1. Het is verboden , in eene voor het 
publiek toegankelijke localiteit, waarvoor door 
burgemeester en wethouders eene vergunning 
is verleend, hazardspelen toe te laten. 

2 . Onder hazardspel wordt begrepen elk spel, 
waarbij in het algemeen de kans op winst van 
het toeval afhangt , ook wanneer die kans toe
neemt met de meerdere geoefendheid of de 
g rootere behendigheid van den speler. 

3. Het is verboden , in daarvoor door Ons 
aangewezen gemeenten, in eene voor het publiek 
toegankelijke localiteit , waarvoor door burge• 
meester en wethouders eene vergunning is ver
leend , of in de aanhoorigheid van zoodanige 
localiteit zonder toestemming van den burge
meester m uziek , vertooningen of andere ve r
richtingen ten vermake van het p ubliek toe 
te laten . Deze bepaling is niet van toepassing 
op eene locali teit, waarvoor eene vergunning is 
verleend ingevolge art. 5, eerste lid. 

4. In gemeenten, welke niet door Ons inge
volge bet vorige lid zijn aangewezen, blijft de 
bevoegdheid van den gemeenteraad onvermin
derd , om ingevolge art. 135 der Gemeentewet 
verordeningen te maken betreffende het toe
laten van verrichtingen ten vermake van het 
publiek in locali teiten, als bedoeld in het 
vorige lid. 

5. De toestemming , bedoeld in bet derde 
lid , wordt telkens voor niet !anger dan vijf 
jaren gegeven en kan te alien tijde worden 
inget rokken. Intrekking gesch iedt bij met re
denen omkleed besluit. 

46. 1. Het is verboden, sterken d rank in het 
klein te verkoopen , te schenken, toe te d ienen 
of te ve rstrekken in eene localiteit , waarvoor 
eene ve rgunning is Yerleend, tijdens hethouden 
daarin van Jilitdagen voor h et publiek door amb
tenaren van bet Rijk , eene provincie, eene ge
meente of een wate r chap, of van openbare 
ve rkoopingen , verhuringen of verpacbtingen , 
alsmede gedu rende twee uren v66r het begin 
en twee uren na den afloop der clrie laatstge
noernde verr ichtingen . 

2 . Het is, behoudens het bepaalde in a rt. 3, 
1°., verboden , sterken d rank toe te dienen of 
te verstrekken· op of in een openbaar middel 
van vervoer. 

47 . 1. Het is verboden, in daarvoor door Ons 
aangewezen gemeenten in eene localiteit, waar
voor door burgemeester en wethouders eene 

vergunning , of waarvoor een verlof voor den 
verkoop, bedoeld in a rt. 34, tweede lid , letter a, 
is verleend, zoncler toestemming van den bur
gemeester n ouwelijke personen gedurende de 
uitoefening van het becl rijf dienst te laten cloen 
of vanwege den houder van de vergunning of 
van het verlof aan wezig te doen zijn . 

2. Die toestemming wordt telkens voor niet 
!anger dan vijf jaren gegeven en kan te alien 
tijde worden ingetroklrnn. Intrekking geschiedt 
bij met redenen omkl eed besluit. 

3 . Het bepaalde in het eerste lid is niet van 
toepassing op de inwonende echtgenoote en op 
inwonencle dochters van den houder van eene 
vergunning of Yan een Yerlof. 

4 . Het is verboden personen beneden 16 jaar 
dienst te laten doen hetzij in eene voor het 
publiek toegan kelijke localitei.t , waarvoor door 
burgemeester en wethouclers eene vergunning 
is ve rleend, gedurende de uitoefening Yan het 
bedrijf in die localiteit, hetlilij ter zake van 
den verkoop van sterken drank in het klein 
voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop. 

48. Onder de bevelen v an Onzen :Minister 
van Binnenlanclsche Zaken wordt bet toezicbt 
op de naleving van deze wet mede opgeclragen 
aan inspecteurs of adjunct-inspecteurs, die door 
Ons worden benoemd, gescborst en ontslagen , 
en wier werkkring door Ons worcl t geregelcl . 

49 . 1. D oor Ons kunnen in eene gemeente 
op voorstel van den gemeenteraacl eene of 
meer comm1ss1es van meerderjarige inge
zetenen worden ingesteld. Indien in eene ge
meente meer dan eene commissie wordt inge
steld , bepalen burgemeester en wetbouders, 
over welk dee] der gemeente cle bemoeiingen 
van iedere commissie zich uitstrekken. 

2 . Die commissies dienen de Overheicl n n 
raad , zoowel desgevraagcl als uit eigen be
weging, omtrent alles, wat betreft de bereiking 
van bet doe! van cleze wet. 

3. H et aantal leden clier comm issies wordt 
bepaald door Onzen Commissari s in de p ro
vincie, burgemeester en wethouders gehoord . 

4 . De leden worden benoemd door Onzen 
Commissaris in de prov incie. Zij treden vol
gens een door Onzen Commissaris in de pro
vincie op te maken rooster a£, met dien ver
stande, dat geen lid , behouclens berbenoeming, 
!anger dan drie jaren zitting b eeft . 

5. Burgemee ter en wethouders stellen eene 
instructie vast , waarin worden geregeld de 
verkiezing van een voorzitter en een secreta l'is, 
de ve rgacleringen en de werkwijze. 

6. De instructie is onderworpen aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten. Indien 
geene oyereenstemm ing wordt verkregen, ge-
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scbiedt de vaststelling van de instrnctie door 
Gedeputeerde Staten. 

7. Den secretaris van cle commissie kan uit 
's Rijks kas een door Ons vast te stellen ver
goeding van bureaukosten worden toegekend. 

8. De gemeenteraad stelt een , zoo noodig 
verwarmd en verlicht, lokaal ter beschikking 
voor de vergaderingen der commissie. 

St1·afbepalingen. 

50. 1. :Met hechtenis van ten boogste drie 
weken of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft: 

1°. hij, die zonder de vereischte vergunning 
sterken drank in het klein verkoopt, in bet 
klein te · ]wop aanbiedt, of in voorraad heeft 
ten verkoop in het klein; 

2°. hij, die zonder bet vereischte verlof 
alcobolhoudenden drank, anderen dan sterken 
drank, of alcoholvrijen drank voor gebruik 
tet· plaatse van verkoop verkoopt of te koop 
aanbiedt, of voor dien verkoop in voorraad 
heeft ; 

3°. hij, die in eene voor het publiek toe
gankelijke localiteit, waarvoor niet de ver 
€ischte Yergunning is verleend, sterken drank 
schenkt, toedient of verstrekt; 

4°. hij , die in eene localiteit van eene socie
teit, waarvoor geene vergunning is verleend, 
sterken drank schenkt, toedient of verstrekt; 

6°. hij, die sterken drank, geschonken, toe
gediend of verstrekt in eene localiteit , waar
voor eene vergunning voor den verkoop, be
doeld in art. 1, tweede lid , letter a, is verleend, 
uit die localiteit uitdraagt naar eene andere 
plaats dan waarvoor de akte van de vergun
ning voor die localiteit geldt; 

6°. hij, die: 
a. in eene locali teit, waarvoor eene vergun

ning voor den verkoop, bedoeld in art. 1, 
tweede lid, letter b, is verleend, sterken drank 
anders dan op de wijze, omschreven in art. 1, 
vierde lid, in voorraad heeft; 

b. in zoodanige localiteit sterken drank 
anders dan op de wijze, omschreven in art. 1, 
vierde lid , verstrekt; 

c. in zoodanige localiteit het drinken van 
sterken drank toelaat; 

d. in eene localite it, die met zo0danige loca
liteit gelijkvloers of op dezelfde verdieping 
is gelegen en binnen's huis gemeenschap heeft, 
sterken drank verstrekt aan anderen dan zijne 
h uisgenooten ; 

e. in eene localiteit, als bedoeld in letter cl, 
toelaat het drinken van sterken drank door 
anderen clan zijne hui8genooten; 

7°. hij, die in eene localiteit, waarvoor een 

verlof is verleencl, ste rken drank aamvezig 
heeft of in eene localiteit, die met zoodanige 
localiteit binnen's huis gemeenschap heeft, 
sterken drank in voorraad heeft; 

8°. hij, die in eene localiteit, waarvoor een 
verlof ,oor den verkoop uitsluitend ,an alco
holnijen drank is verleend, alcoholhoudenden 
drank, anderen clan sterken clmnk, in voor
raad heeft; 

9°. hij, die in een logement, waarvoor geene 
andere vergunning is Yerleend dan eene voor 
den verkoop alleen aan logeergasten, sterken 
drank in het klein verkoopt of in het klein 
te koop aanb iedt aan anderen dan hen, die 
naar redelijk inzicht als logeergasten in dat 
logement zijn te beschouwen; 

100. bij, die in eene localiteit, waar sterke 
drank in het klein verkocht wordt, op eeniger
lei wijze aan koop van dien drank een kans 
op winst verbindt; 

11 °. hij , die in zijne woning of zijne locali
teit eene der handelingen, in de ~·orige num
mers, met uitzonclering van n°. 6, letter c en 
e, omschreven, toelaat, voor zooveel betreft de 
in de n°•. 6, 6, 7 en 8 omschreven handelingen, 
alleen voor zoover degene, die deze pleegt, 
een lid van zijn gezin of in zijnen clienst i,. 

2. Inclien tijdens bet plegen van de o,-er
treding, omschreven in het vor ige lid, nog 
geen twee jaren zijn Yerloopen, sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens eene dier overtredingen of wegens o,er
treding van art. 262, 2°. of 3°. van het Wetboek 
van Strafrecht, onherroepelijk is geworden of 
de opgelegde boete is betaald, wordt hij gestraft 
met hechtenis van ten hoogste eene maand. 

3. De strafbepalingen van dit artikel zijn 
toepasselijk bij overtreding rnn de n°•. 1, 2, 
3, 4, 9 of 10, onrnrschillig , wie het feit ge
pleegd heeft: bij o,ertreding rnn de n". 6, 6, 
7 of 8 alleen , inclien het feit gepleegd is door 
het hoofd van het bedrijf, of dengene, die hem 
als zoodanig vervangt. 

51. 1. Overtrecling van een der voorschriften, 
gegeven in de artt. 43, eerste lid; 44, eerste 
lid; 46, eerste of derde lid ; 46; 4 7, eerste of 
vierde lid , wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste vijf weken of gelclboete nm ten 
hoogste bonderd vijftig gulden. 

2. V erstrekken van sterken drank in het 
klein op den openbaren weg door een ver
gunninghouder, indien dat niet bij eene plaat
selijke verordening, als bedoeld in art. 11 , is 
toegestaan , of in strijd met de bepalingen van 
zoodanige verordening , wordt gestraft met 
bechtenis \7 an ten hoogste drie weken of gelcl
boete van ten hoogste honderd gulden. 
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3. Indien tijdens bet plegen van eene over
treding, als bedoeld in bet eerste en tweede 
lid van dit artikel , nog geen twee jaren zijn 
verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling 
van den schuldige wegens die overtreding 
onberroepelijk is geworden of de opgelegde 
boete i oetaald, wordt bij ge traft met hech
tenis van ten h oogste twee maanden. 

52 . Hij, die bij gelegenheid van eene voor 
hem of voor zijn lastgev~r gehouden openbare 
verkooping, verhuring of verpachting den 
kooper of gegadigde in staat stelt, kosteloos 
sterken drank te gebruiken, wordt gestraft 
met bechtenis van ten hoogste drie weken of 
geldboete rnn ten hoogste honderd gulden. 

53. 1. Met geldboete nn ten hoogste hon
derd gulden wordt gestrnft de overtreding van 
elk der bepalingen van art. 32 of art. 41. 

2. Indien de vergwming of het verlof is 
verleend aan eene vennootschap onder eene 
firma of eene naamlooze vennootschap of een 
zedelijk lichaam of aan het bestuur van deze, 
zijn voor de hierbedoelde overtredingen aan
sprakelijk degenen, aan wie de verkoop van 
drank is opgedragen, en bij gebreke van zoo_ 
danige personen, de beheerende vennooten of 
bestuurders. 

54 . 1. Met het opsporen van de overtre
dingen van deze wet en van de bij deze wet 
bedoelde plaatselijke verordeningen zijn, be
halve de ambtenaren, aangewezen bij art. 8 
van het W etboek van Strafvordering, belabt 
de marechaussee en alle ambtenaren van rijks
en gemeentepolitie. 

2. De voormelde ambtenarcn zijn te allen 
tijde bevoegd, de uitlevering te vorderen van 
al hetgeen redelijkerwijze vermoed kan worden 
gediend te hebben of bestemd te zijn geweest 
tot bet plegen van eene overt red ing van deze 
wet of van de artikelen 252 of 454 van het 
Wetboek van trafrecht, en in beslag te nemen 
alles, wat dienen kan tot hewijs van de over
treding. 

3. De voormelde ambtenaren benevens de 
inspecteurs en adjunct-inspecteurs, bedoeld in 
art. 48, hebben te allen tijde vrijen toegang 
tot alle localiteiten, waar verkoop van sterken 
drank in het klein of van alcoholhoudenden 
drank, anderen dan sterken drank, of alcohol
vrijen drank voor gebruik ter plaatse van ver
koop plaats vindt, of waar redelijkerwijze ver
moed kan worden, dat die verkoop plaats vindt. 
Zij hebben mede vrijen toegang tot alle locali
teiten en aanhoorigheden van localiteiten, wa.ar 
redelijkerwijze vermoed kan worden, dat over
treding van eenige bepaling dezer wet plaats 
vindt. ·wordt hun de toegang geweigerd, dan 

verschaffen zij zich dien desnoods met in
roeping van den sterken arm. 

4 . I s de localiteit tevens eene woning of 
alleen door eene woning toegankelijk, dan 
treden zij deze tegen den wil van den bewoner 
niet binnen dan op scbriftelijken last van den 
burgemeester. 

5. Van dit binnentreden wordt door hen 
binnen tweemaal vier-en-twintig uren proces
verbaal opgemaakt, dat aan den ingezetene, 
wiens woning is binnen getreden, in afschrift 
wordt medegedeeld . 

Overgangsbepalii1_qen. 

55. 1. Voor de localiteite11 , waarin op 1 Mei 
1881 zonder strijd met wet of verordening 
sterke drank werd verkocht , kan, zoolang aan 
die localiteiten de bestemming om voor ver
koop van sterken drank in het klein te worden 
gebruikt niet door eene daad van den eigenaar 
of gebruiker is ontnomen, de vergunning, 
tenzij in de gevallen bedocld bij art. 8, eerste 
lid , n°•. 2, 6, 10-14, 16 en 18, voor zooveel 
de n°-'. 10-14 en 16 betreft, niet geweigerd 
worden : 

a. aan hem, die op voormeld tijdstip daarin 
bet bedrijf uitoefende, zoolang bij leeft ; 

b. aan de overlevende echtgenoote of echt
genoot van hem of haar, die op 1 Mei 1901 
daarin bet · bedrijf uitoefende, zoolang zij of 
hij leeft, indien het buwelijk op 1 Mei 1904 
nog bestond en de echtgenooten te zamen 
woonden. 

2. De vergunning voor de bovengemelde 
localiteiten, waarin eene andere winkelnering 
wordt uitgeoefend of die met zoodanige loca
liteit binnen's hui gemeenschap hebben, wordt 
bij tijdige betaling van het vergunningsrecht 
slechts geacht verlengd te zijn onder voor
waarde: 

1°. dat de verkoop van sterken drank ge
schiede in gesloten flesschen, kannen of kruiken; 

2°. dat in de voor het publiek toegankelijke 
localiteiten geene aangebroken vaten, fl esschen , 
kannen of kruiken, sterken drank inhoudende, 
aanwezig mogen zijn ; en 

3°. dat het drinken van sterken drank in 
die localiteiten niet worde toegelaten. 

3. Het eerste lid van dit artikel is niet meer 
van toepassing, indien de vergunning is in
getrokken op grond van art. 28 8°. 

4 . Het bepaalde in art. 1, tweede lid, is niet 
van toepassing op eene vergunning, verleend 
krachtens het eerste lid, letter b. Het be
paalde in art. 58, tweede, derde en vierde lid, 
is van toepassing. 

56 . 1. Hij, wiens vergunning krachtens het 
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tweede lid van art. 55 wordt geacht verlengd 
te zijn of diens vervanger, d ie eene der voor
waarden, daar genoemd, niet in acht neemt, 
wordt gestraft met geldboete van ten boogste 
bonderd gulden. 

2. De vergunning vervalt met den dag, 
waarop de veroordeeling onberroepelijk wordt 
of de opgelegde boete wordt betaald, tenzij de 
veroordeelde is de vervanger van hem, te wiens 
name. de vergunning is verleend. In dat geval 
kunnen burgemeester en wetbouders, nadat 
de veroordeeling onherroepelijk is geworden 
of de opgelegde boete is betaald, de vergun
ning op grond van die veroordeeling in
trekken. 

57 . Het eerste lid van art. 2 is niet van 
toepassing op verkoop van sterken drank door 
wijnbandelaren, welke ingevolge art. 13 van 
de wet van 20 ,Tuli 1870 (Staatsblad n•. 127) 
op 1 Mei 1904 een verlengbaar crediet badden, 
zoolang zij dat onafgebroken bebouden en 
sterken drank niet anders dan bij boeveelheden 
van ten minste drie liter tegelijk verkoopen 
voor gebruik elders dan ter plaatse van 
verkoop. 

58. 1. Het bepaalde in art. 1, tweede lid, 
geldt in eene gemeente, waar bet van toe
passing is, niet voor e·ene vergunning, welke 
v66r 1 Mei 1904 verleend is voor eene, voor 
bet publiek toegankelijke localiteit. 

2. Die bepaling wordt evenwel van toepas
sing, indien ingevolge art. 25 in de akte van 
de vergunning en in bet afschrift daarvan eene 
localiteit in een ander buis wordt vermeld, of 
de oppervlakte der localiteit, vermeld 

0

in die 
akte en in dat afscbrift, door verbouwing of 
berbouw met meer dan twintig ten bonderd 
wordt vergroot. 

3. Het verzoekscbrift om wijziging van de 
vermelding der localiteit en de in art. 27 be
doelde kennisgeving bevat in dat geval eene 
opgave, welke verkoop, bedoeld in art. 1, 
tweede lid, letter a of b, in de nieuwe of ver
groote localiteit zal plaats vinden. Indien 
in geval van verbouwing of berbouw de kennis
geving, bedoeld in art. 27, gescbiedt, v66r dat 
beslist is, of art. 1, tweede lid, ten aanzien 
van de gemeente al dan niet van toepassing 
is, geschiedt die opgave binnen eene maand, 
nadat over de toepasselijkbeid van art. 1, 
tweede lid, beslist is. 

4. De verkoop, genoemd in die opgave, 
wordt vermeld in de akte van de vergunning 
en in bet afscbrift daarvan. 

5. Bij gebreke van de opgave, bedoeld in 
bet derde lid, of bij gebreke van aanbieding 
bij die opgave van het afschrift van de ·akte 

van de vergunning tot vermelding daarin van 
den in die opgave genoemden verkoop, vervalt 
de vergunning met den lsten Mei, volgende 
op den termijn, gesteld voor bet doen van die 
opgave. 

59. 1 . . Eene v66r 1 Mei 1904 verleende ver
gunning voor den verkoop in eene voor het 
publiek toegankelijke localiteit blijft, behoudens 
intrekken of vervallen, van kracht tot 1 Mei 
1905 voor den verkoop bij boeveelheden van 
minder dan twee liter. 

2. Indien een bouder van eene vergunning, 
als bedoeld in bet eerste lid , bet bedrijf na 
30 April 1905 wenscht voort te zetten, wordt 
op een v66r 1 Maart 1905 tot burgemeester 
en wetbouders te ricbten verzoek, waarbij op
gave wordt overgelegd van de oppervlakte 
der localiteit of localiteiten, in de akte van 
zijne vergunning en in bet afscbrift daarvan 
de wijziging aangebracht, dat zij voortaan 
gelden zal voor den verkoop bij hoeveelheden 
van minder dan tien liter voor gebruik ter 
plaatse van verkoop of elders met vermelding 
van de oppervlakte der localiteit of locali-
teiten. · 

3. Bij gebreke van een verzoek, als bedoeld 
in bet tweede lid, vervalt de vergunning met 
1 Mei 1905. 

60. Eene na 1 Mei 1904 en v66r 15 October 
1904 verleende vergunning voor den verkoop 
in eene voor het publiek toegankelijke locali
teit, vervalt, behoudens intrekken of vroeger 
vervallen, met den eersten dag van de zevende 
maand, nadat beslist is, of art. 1, tweede lid, 
ten aanzien van de gemeente al dan niet Yan 
toepassing is. Eene nieuwe vergunning wordt 
niet geweigerd op grond, dat bet vastgestelde 
maximum is bereikt. 

61. 1. Eene op 1 Mei 1904 bestaande ver
gunning voor den verkoop in de localiteit 
van eene societeit blijft, behoudens intrekken 
of vervallen, tot 1 Mei 1905 van kracht voor 
den verkoop bij boeveelbeden van minder dan 
twee liter. 

2 . Indien de bouder van eene vergunning, 
als bedoeld in bet eerste lid, bet bedrijf 11ll 
30 April 1905 wenscht voort te zetten, wordt 
op een v66r 1 Maart 1905 tot Gedeputeerde 
Staten te richten verzoek, waarbij opgaYe 
wordt overgelegd van de oppervlakte der lo
caliteit of localiteiten, in de akte van zijne 
vergunning en in bet afscbrift daarvan de 
wijziging aangebracbt, dat zij voortaan gelden 
zal voor den verkoop, bedoeld in art. 1, tweede 
lid, letter a, met vermelding van de opper
vlakte der localiteit of localiteiten. 

3. Bij gebreke van een verzoek, als bedoeld 
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in het twt:ede lid , vervalt de vergunning met 
1 Mei 1905. 

62. Eene na 1 Mei 1904 en v66r 15 October 
Hl04 verleende vergunning voor den verkoop 
in de localiteit van eene societeit, vervalt, be
houdens intrekken of vroeger vervallen , met 
1 Mei 1905. Eene nieuwe vergunning wordt 
niet geweigerd op grond , dat het vastgestelde 
maximum is bereikt. 

63. 1. Hij, die op 1 Januari 1904 handel 
dreef in sterken drank alleen bij hoeveelheden 
van ten minste twee liter, kan daarmede door
gaan tot 1 Mei 1905. 

2. lndien hij na 30 April 1905 sterken drank 
in het klein wenscht te verkoopen, client hii 
binnen zes weken na 15 October 1904 overeen
komstig de bepalingen dezer wet een verzoek 
in om eene vergunning. lndien in de ge
meente art. 1 tweede lid, van toepassing is, 
kan hem geene andere vergunning worden 
verleencl clan die voor den verkoop , bedoeld 
aldaar bij letter b. 

3. Deze vergunning wordt hem voor de 
localiteit, waarin h ij op 1 Januari 1904 het 
bedrijf uitoefende, geweigerd, indien bet vast
gestelde maximum is bereikt en verder in de 
gevallen, vermeld in art. 8, eerste lid , n°•. 4, 
5, 6, 9, 10-16 en 18, voor zooveel de u08 • 10-14 
en 16 betreft. D e vergunning wordt boven
d ien, indien hij bet bedrijf wenscht voort te 
zetten in eene andere localiteit, geweigerd in 
cle gevallen, vermeld in art. 8, eerste lid, n°. 1, 
voor zooveel betreft eene verorden ing, als 
bedoeld in art. 7, eerste lid , 1°. of 2°., n••. 2 
en 3. 

4. lndien die vergunning hem geweigerd 
moet worden uitsluitend hetzij op grond, dat 
bet vastgestelde maximum bereikt is, hetzij 
op grond van art. 8, eerste lid, n°. 9, wordt 
hem eene bijzondere vergunning verleend voor 
den verkoop bij hoeveelheden van twee tot 
tien liter op de wijze, omschreven in art. 1, 
vierde lid. Onder bet woord .,Vergunning" 
boven of ter zijde van de buitendeur, die toe
gang geeft tot de inrichtiug, worden geplaatst 
de woorclen: .,Verkoop beneclen i liter ver
boclen" . 

5. lndien de houder van eene bijzondere 
vergunning sterft, kunnen de akte van de ver
gunning en bet afschrift daarvan worden 
overgesch reven ten name van zijne overlevende 
echtgenoote, indien deze op 1 Mei 1904 met 
hem gehuwcl was en bij hem inwoonde, en 
binnen eene maand na het overlijden een 
schr iftelijk verzoek om overscbrijving indient. 
Die ove1·schrijving wordt geweigerd in de ge
vallen, vermeld in art. 8, ee rste lid , n°•. 10- 14. 

6. De namen van de natuurlijke personen, 
die iecler in bet bezit zijn van eene bijzondere 
vergunning, worden v66r cle namen der andere 
personen, bedoeld in art. 13, geplaatst op de 
lijst, aldaar bedoelcl, in de volgorcle van de 
dagen, waarop bun ve rzoek om eene vergun
ning inkwam, met dien verstande, dat, voor 
zoover ve rzoeken op denzelfden dag inkwamen, 
de in leeftijd oudern v66r gaat. A.rt. 14, eerste, 
tweede en derde lid , is van toepassing. 

7. B et recbt voor eene bijzondere vergun
ning ingevolge art. 20, eerste lid , te betalen, 
bedrangt vijf en zeventig ten honderd van 
het bedrag bepaald in art. 20, derde lid . 

8. De bijzondere vergunn ing wordt inge
trokken: 1°. wanneer zich omstandigbeden 
voordoen, op grond waarvan, waren zij vroeget· 
aanwezig of bekencl geweest, zjj zou zijn ge
weigerd; 2°. in cle gevallen, bedoeld in art. 28, 
n"". 3-6; 3°. wanneer den houder eene ver
gunning, als bedoeld in het tweede lid, worclt 
verleend of een der gevallen, gesteld in art. 14, 
dercle lid, zich voordoet. 

9. E ene bijzondere vergunning wordt gelijk 
gesteld met eene vergunniug voor den verkoop, 
bedoeld in art. 1, tweede lid, letter b, voor de 
toepassing van art. 6; art. 8, n°. 15, tweede 
lid ; art. 26, eerste lid ; art. 28, 2°., tweede lid ; 
art. 36, eerste lid, 4°.; en art. 50, 6°. 

10. Burgemeester en wethouders kunnen v66r 
1 Mei 1906 aan den bouder van eene bijzon
dere vergunning, zijnde een natuurlijk persoon, 
eene vergunning verleenen voor den verkoop, 
bedoeld in art. 1, tweede lid, letter b, wan
neer een vergunningbouder bij schriftelijke, 
door hem onderteekencle, verklaring afstand 
cloet van eene te zijnen name verleende ver
gunning onder vermelding van de localiteit , 
waarvoor op dat oogenblik diA vergunning 
gelclt. 

64. V erkoop van ste rken drank in bet klein 
in een logement alleen aan logeergasten kan 
zonder vergunn ing geschieden to,t 1 X ei 1905. 

65. 1. Verkoop van alcoholhoudenden drank, 
anderen clan sterken drank, en van alcobolvrijen 
drank in eene localiteit, als bedoeld in art. 34, 
eerste lid , kan zonder , erlof geschieden tot 
1 Januari 1906. 

2. Een verzoek om verlof voor de voortzetting 
van dien verkoop na 31 December 1905 wordt 
ingecliend v66r 1 Januari 1905. V66r 1 No
vember 1905 wordt op het verzoek schriftelijk 
beschikt. 

3. Op verzoeken , ingevolge het tweede lid 
ingediencl, is art. 36, tweede lid , n iet van toe
passing, voor zoover de verzoeker op 1 Janu
ari 1904 het bedrijf uitoefende in de localiteit, 
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waarvoor bet verlof wordt gevraagd. Het verlof 
wordt evenwel ingetrokken, indien die loca
liteit op 1 J anuari 1916 niet voldoet aan cle 
eischen, krachtens art. 35 gesteld, voor zoover 
die eischen golden op het tijdstip, waarop het 
verlof werd verleencl. 

66 . Vergunningen, v66r 1 Mei 1904, en bij
zondere vergunningen, op groncl van art. 63, 
verleencl aan vennootschappen, zedelijke licha
men of aan de besturen van deze, vervallen, 
behoudens intrekken 0fvroeger vervallen , met 
1 Mei 1930. Tot dat tijdstip blijft art. 28, n• . 2, 
buiten toepass ing. 

67 . 1. Vergunningen, verleencl voor den 
verkoop in ten clienste van het publiek bestemde 
localiteiten van open bare midclelen van vervoer , 

. vervallen, behoudens intrekken of vroeger ver
vallen , met 1 Mei 1910. Tot dat tijclstip blijft 
a rt. 28, n•. 2, en art. 43 buiten wepassing. 

2. H et bepaalcle in art. 66 is ten aanzien van 
de vergnnningen , becloelcl in het eerste lid , 
niet van toepassing. 

68. H et bepaalde in art. 28, n•. 2 , is niet 
van toepassing op eene vergunning , verleend 
v66r 1 Januari 1904. 

69. De algemeene maatregel van bestuur, 
bedoeld in art. 6, eerste lid, en die , bedoeld 
in art. 35, eerste lid, worden vastgestelcl v66r 
1 Mei 1905. 

70. 1. De lijst, bedoeld in art. 17, eerste lid , 
wordt in 1904 vastgesteld, v66r 15 November. 
Gedeputeerde Staten kunnen voor de vast
stelling, indien zij dit noodig oorcleelen , een 
ancleren grondslag nemen clan in art. 17, eerste 
lid, is voorgeschreven. 

2. Na 15 October 1904, worden, zoolang niet 
beslist is, of art. 1 , tweede lid , ten aanzien 
van de gemeente al dan n iet van toepassing 
is, vergunningen verleend voor den verkoop 
voor gebruik ter plaatse van verkoop en elders. 
Het verzoek om eene vergunning bevat eene 
opgave, voor welken verkoop, bedoelcl in art. 1, 
tweede lid, letter a of b , zij verlangd wordt , 
indien art. 1 , tweede lid , van toepassing is. 

3. Die verkoop wordt, indien art. 1, tweede 
lid, ten aanzien van de gemeente van toepassing 
is, vermelcl in de akte van de vergunning en 
in het afschrift daarvan binnen eene maand , 
naclat over de t.oepasselijkheid van art. 1, tweede 
lid , beslist is. Bij gebreke van tijdige aanbie
ding van het afschrift cler akte van de ver
gunning te dien einde vervalt de vergunning 
met den l sten Mei na afloop van die maand. 

4. H et bepaalde in het tweede en derde lid 
is niet van toepassing op vergunningen voor 
den verkoop in logementen alleen aan logeer
gasten of in localite\ten van societeiten . 

71 . Gecleputeercle Staten kunnen het voorstel, 
bedoeld in het tweecle lid van art. 18, voor de 
eerste maal cloeu v66r 1 December 1904. Zij 
kunneu voor dat voorstel een ancleren groncl
slag nemen clan in art. 17, eerste lid, is voor
geschreven. 

72. Alie plaatselijke verorcleningen , regelende 
het heffeu van vergunningsrecht worclen, zoo 
nooclig , overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet herzien v66r 1 Maart 1905. lnclien her
zieniug nooclig is, blijven de thans gelclende 
uiet ]anger clan tot 1 :iYiei 1905 van kracht. 

73. 1. H et bepaalcle in art. 25 en 43 eerste 
lid, blijft buiten toepassing tot 1 Juli 1905. 

2. Tot clat tijclstip blijft mecle het verbocl , 
vervat in art. 47 eerste lid , buiten toepassing . 

Slotbepalingen. 

74. De fe iten, bij cleze wet strafbaar gestelcl, 
worclen beschouwcl als overtreclingen. 

75. Deze wet kan worclen aangehaald oncler 
den titel van ,,Drankwet". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Oc
ber 1904 (Staatsblacl n•. 235). 

Ons bekencl, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get. ) KUYPER. 
De Minister i-an Justitie, (get. ) J. A. L0EFF. 

17 October 1904. B1<:SLUI'l', waarbij aan ANNA 
MARIA DARTOIS, als bestuurcleresse van 
het te Schi1n1ne,·tgevestigdezedelijklichaam 
,,Dochteren cler Wijsheicl", vergunning 
worclt verlP.encl in de gemeente Druten 
een gesticht voor idioten op te richten. 
S. 236. 

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

Binnenlandsch e Zaken van 11 October 1904, 
n•. 8329, afcleeling Binnenlaudsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van '27 April 1884 (Staats-
blacl n°. 96), laatstelijk gewijzigcl bij de wet van 
15 Juli 1904 (Staatsblacl n•. 157); 

H ebben goeclgevondeu en verstaan, 
te bepalen : 
Art. 1. Aan ANNA MARIA DARTOIS, als 

bestuurcleresse van bet te Schi1n111ert gevestigcle 
zeclelijk lichaam ,,Dochteren cler Wijsheicl", 
wordt vergunning ve rleencl om op bet perceel 
kaclastraal bekend Sectie B , n°. 1468, te Druten, 
een gesticht voor iclioten op te richten, over
eenkomstig de door haar overgelegcle teeke
ningen en beschrijv ing. 

2 . In bet gesticht, bestaancle nit twee pa
viljoeuen en de noodige clienstgebouwen, mo
gen slechts meisjes worclen verpleegd, ten 
getale van niet meer clan 100. 
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Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen bet 
tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen, en bet maximum van het getal ver
pleegden, dat daarin mag worden opgenomen. 

3 . In elk voor meer dan eene verpleegde 
bestemcl slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats bet aantal personen aangege
ven, waarvoor bet bestemd is. 

4 . Zoncler goeclkeuring van Onzen Minister 
van .Binnenlandscbe Zaken mag nocb in de 
lokalen, noch in bunne bestemming eene ver
andering gemaakt worden, die invloed beeft 
op de plaatsruimte of den aanvoer van verscbe 
lucht in de voor de verpleegden bestemde dag
en nacbtverblijven. 

5 . De geneeskundige bebandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
een geneeskundige. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst. 

Dobbin, •den 17den October 1904. 
v;et. ) WILHELMI "A. 

De Minister van Binnenlmulsche Zaken, 
V}et.) KUYPER. 

( Uitgeg. 29 Oct. 1904.) 

17 Octobe,· 1904. BESLUIT , tot vern ietiging 
van artikel 134 b en c van cle .Algemeene 
P olitieverordening der gemeente Uithoorn. 
s. 237. 

WIJ WILHELMINA' ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 16 September 1904, 
n°. 7484, afdeeling Binneulandsch Bestuur, 
betreffende artikel 134b en c van de .Alge
meene Politieverordening der gemeente Uit
hoorn; 

Overwegende, dat in artikel 134 b en c dier 
verordening van den dien t bij de brand
weer worden vrijgesteld : de leeraars of gees
telijken der goclsdienstige gezinclten en de 
genees- en beelkundigen; 

dat artikel 192 der gemeentewet, aan den 
raad de bevoegdheid gevende om van de in 
gezetenen in het openbaar belang persoon
lijke diensten te vorderen, bedoelt, clat alleen 
zij van de verplicbting zullen worden ont
beven, die in de onmogelijkbeid zijn den 
door den raad gevorderden dienst in persoon 
te verricb ten ; 

dat de wet derbalve wel aanleiding geeft 
om van die diensten vrij te stellen al de 
ingezetenen, die andere plicbten in bet open
baar belang hebben te vervullen, welke hen 
verbinderen zicb van de gevorderde persoon-

lijke diensten te kwijten, docb daarentegen 
de vrijstellingen in artikel 134 b en c der 
bovenvermelde verordening verder gaan dan 
de wet toelaat ; 

dat dus bet bepaalde in artikel 134 b en c 
dier verordening strijdt met de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Geboord den Raad van State (advies van 

4 October 1904, n°. 13); 
Gezien bet nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlanclsche Zaken van 12 Oc
tober 1904, n°. 8364, afdeeling Binnenlandscb 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
.Artikel 134 b en c der voormelcle Yeror

dening te vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
betwelk in bet Staatsblad geplaatst en aan 
den Raad van State in afschrift medegedeeld 
zal worden. 

Dobbin, den 17den October 1904. 
wet.) WILH.ELMIN A. 

De Minister van Binnenlancl.9che Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1904.) 

19 October 1904. BESLUIT, boudende toepas
sing van bet eerste lid van art. 45 der 
Landweerwet op de dienstdoende scbutte-
rijen van eenige gemeenten. . 238. 

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

Binnenlandscbe Zaken van 14 October 1904, 
n°. 1766 S., Afdeeling Militie en Schutterijen, 
betreffende verzoeken van de Raden of, daartoe 
door den Raad gemacbtigd, van Burgemeester 
en Wethouders van onderscbeidene gemeenten 
om gelijkstelling, voor de toepassing der wet 
op de scbutterijen van 11 April 1827 (S faatsblad 
n°. 17; gewijzigd en aangevuld bij de wet van 
15 April 1886, Staatsblad n°. 64), van de dienst
doende scbutterijen dier gemeenten en hare 
leden met de rustende schutterijen' en hare 
leden; 

Gezien art. 28 van bovenvermelcle wet van 
11 April 1827 en art. 45, eerste lid, der Land
weerwet (Staatsblad n°. 160 van 1901), alsmede 
Ons besluit van 14 Januari 1903 (Staatsblacl 
n°. 34); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat, te rekenen van 1 Januari 

1905: 
1°. voor de toepassing der wet op de scbut

terijen van 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17; 
gewijzigd en aangevuld bij de wet van 15 
April 1886, Staatsblad n°. 64) met de rustende 
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schutterij en hare leden zullen zijn gelijkge
steld de dienstdoende schutterijen en hare leden 
in de hierna genoemde gemeenten: 

Provincie Noorclbrabant. 
Grave. 

Provincie Gelderland. 
Nijkerk. 

Provincie Zuidholland. 
Schoonhoven. 

Provincie Noordholland. 
Enklmizen, Edam, Piwme:rend, HTormervee,·, 

Httizen en Beverwijk. 

Provincie Zeeland. 
Goes. 

Provincie Friesland. 
Sneek en Franeker. 

2°. de schutterij van Sneek zal bestaan uit 
slechts eene compagnie en zijn samengesteld 
- behalve uit den commandant - uit: een 
lste luitenant, twee 2de luitenants, een offi
cier van gezondheid 2de klasse, een sergeant
majoor, zes sergeanten, een fourier, acht kor
poraals, twee tamboers of hoornblazers , en de 
tot het actieve gedeelte of tot de reserve be
hoorende en de vrijwillig dienende leden der 
schutterij, voor zoover zij niet in bovengenoemd 
personeel zijn begrepen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan het 
Departement van Oorlog. 

Dobbin, den 19den October 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister 
(qet. ) 

van Binnenlandsche Zaken, 
KUYPER. 

(Uitgeg. 1 Nov. 1904.) 

26 October 1904. BESLUIT, houdende af- en 
overschrijving van het Iste op het Ilde 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1904. s. 239. 

31 October 1904. BESLUIT, betreffende het ge
not van vrije woning voor werklieden op 
daggeld en daarmede gelijk gestelden be
doelcl bij art. 1 der bij de wet van 11 Juli 
1904 (Staatsblad n°. 134), gewijzigde wet van 
18 Juli 1890 (Staatsblad n•. 109). 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op cle voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 25 October 1904, 
illde afd., n•. 75; 

Gelet op het vierde lid van het, bij de wet 
van 11 Juli 1904 (Siaatsblad n°. 134) aange
vulde, art. 3 der wet van 18 Juli 1890 (Staats
blad n°. 109) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Indien aan een persoon , als bedoeld in art . 1 
van cle hierboven genoemde gewijzigde wet , 
werkzaam bij een van de inrichtingen der 
landmacht, het genot van vrije woning wordt 
toegekend, dan wordt zijn loon, ter bepaling 
van den grondslag ,oor de vaststelling van het 
hem aankomend pensioen, deswege verhoogd 
met een bed rag naar reden van honderd gulden 
(f HJO.-) 's jaars. 

Onze Minister van Oorlog is belast met cle 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan onze Ministers van 
Financien en van Marine, aan den Militairen 
Pensioenraad en aan de Algemeene Reken
kamer. 

Dobbin , den 31sten October 1904. 
(get.) WIL H E L M I NA. 

De Minister van Staat, Ministe,· van Oorlog, 
(,qet. ) J. W. BERG.A.NSIUS. 

7 Novembe,· 1904. BESLUIT, houdende nadere 
regeling van de samenstelling, indeeling 
en dienstbestemming van de dienstdoende 
schutterij der gemeente Utrecht. S. 240. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 ovember 1904, 
Afdeeling Militie en Schutterijen, n°. 1838 S.; 

Overwegende, dat tengevolge van de ver
mindering, welke de sterkte van de dienst
doende schutterij der gemeente Utrecht, zoowel 
wat het actieve gedeelte der diens tplichtigen 
betreft, als wat hen aangaat, die tot de reserve 
behooren, wegens het bepaalde bij hoofdstuk V 
der Landweerwet (Staatsblacl n•. 160 van 1901) 
reeds heeft ondergaan en verder zal ondergaan , 
herziening noodig is van de samenstelling, 
indeeling en dienstbeste=ing van voormelde 
schutterij , zooals deze zijn vastgesteld bij den 
staat, behoorende bij het Koni nklijk besluit 
van 22 Januari 1868 (Staatsblad n°. 12); 

Gezien art. 28 der wet van 11 April 1827 
(Staatsblad n°. 17) ; gewijzigd en aangevuld bij 
de wet van 15 April 1886 (Staatsblacl n•. 64), 
alsmede hoofdstuk V der Land weerwet (Staats
blad n°. 160 van 1901) en Ons besluit van 14 
,Tanuari 1903 (Staatsblad 11°. 34) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van den staat, behoorende bij 

bovenaangehaald Koninltlijk besluit van 22 
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J anuari 1868 (Staatsblad n°. 12), Yoor zooveel 
de samenstelling, indeeling en dienstbestem
ming van de dienstdoende schutterij der ge
meente Utrecht betreft, te bepalen, dat die 
schutterij - behalve uit den commandant en 
de tot het actieve gedeelte of tot de reserve 
behoorende en de vrijwillig dienende leden 
der schutterij, voor zoover zij niet zijn be
grepen in het persone 1, vermeld in den bij 
Ons tegenwoordig besluit gevoegden staat -
zal zijn samengesteld en ingedeeld en de 
dien tbestemming zal hebben zooals een en 
ander in dien staat is aangewezen, met inacht-

neming opvolgend van het tijdstip, in de 
eerste kolom van den staat aangeduid. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
met den duarbij gevoegden staat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan bet Departement van 
Oorlog. 

Dobbin, den 7den November 1904. 
(get.) WILHELMIN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(.get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1904.) 

S T A A T, aand1,idende de samenstelling, indeeling en dienstbestemming van 
de dienstdoende schutterij der gemeente Utrecht, opvolgencl le relcenen wn 
het tijdstip, in de eers te kolom vermeld. 

Staf (bebalve den com
mandant.) 

Aantal officieren, onderofficieren, 
korporaals, tamboers of hoornblazers 

bij elke compagnie . 

Tijdstip, te rekenen 
waarvan de samen

stelling, indeeling en 
dienstbestemming op-

Officieren. Onder- tarn hoers 

I I 
Korporaals, 

officieren. of hoorn-

volgend in werking 
treden. 

1 J anuari 1905 (*) 

1 J anuari 1906 (t) 

1 Januari 1907 ~§) 

6 

4 

2 

2 1 
(a) 
2 1 

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

DIEN S TB EST EMMI NG. 

('") Voor den dienst der infanterie 4 compagnieen. 
Voor den dienst der vesting-artillerie 2 compagnieen. 

(a) Een Vaandeldrager. 
(t ) Voor den dienst der infanterie 3 compagnieen. 

Voor den dienst der vesting-artillerie 1 compagnie. 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

1 

1 

1 

blazers . 

8 

8 

8 

2 

2 

2 

(§) Voor den dienst der infanterie, met bepaling dat bij de opheffing op 1 Januari 1907 van 
de laatste compagn ie der vesting-artillerie, als onderdeel, bet van die compagn ie nog 
overblijvende personeel zal worden opgenomen in administratie bij een der 2 compag
nieen infanterie. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 ovember 1904 (Staatsblad n°. 240.) 
Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) KU1.'P1cR. 

12 Noveinbe,· 1904. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van h et Koninklijk besluit van 
16 September 1895 (Staatsblad no. 161), 
waarbij aan het bestuur der gemeen te 

Leiden vergunning is verleend op het 
landgoed ,,Endegeest" gemeente Oegstgeest, 
een gesticbt voor krankzinnigen op te 
richten. S. 241. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 9 November 1904, 
n°. 9052, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (8taatsblacl n°. 167); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig a1·tikel. 
Aan artikel 2 van bet Koninklijk besluit 

van 16 September 18,95 (Staatsblad n°. 1131), 
zooals dat wordt gelezen volgens bet Koninklijk 
besluit van 18 December 1897 (Staatsblad 
n°. 263), wordt een nieuw, derde lid toegevoegd 
luidende a.ls volgt: 

,,Bovendien mogen gedurende b et tijdvak, 
eindigende 31 Mei 1907, in elk van twee houten 
hulppaviljoenen 12 vrouwen worden verpleegd. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken be
paalt na de voltooiing van elk dezer paviljoenen 
bet tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen ." 

Onze Minister van Binnenlandsche :Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Staettsblad zal worden geplaatst. 

Dobbin, den 12den November 1904. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnen/.andsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 23 Nov. 1904.) 

12 November 1904. BESLUIT, houdende hand
having van een besluit van Gedeputeerde 
Staten der provincie Noordholland, waarbij 
afwijzend is beschikt op een vermek om 
machtiging van regenten van bet Burger
weeshuis te Alkmaar, tot verkoop van in
schrijving op het Grootboek en tot h et 
beleggen der opbrengst onder hypothecair 
verband. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

regenten van bet Burgerweeshuis te Alk1naa1·, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland dd. 6 April 1904, n°. 94, waar
bij afwijzend is beschikt op het verzoek om: 
1°. machtiging tot den verkoop van een deel 
der ten name van gemeld Burgerweeshuis op b et 
Grootboek der 2, / , pOt. N ederlandsche Schuld 
staande inscbrijvingen tot een bedrag van 
f 4000.- nominaal en 2°. goedkeuring op bet 
ter leen verstrekken van eene som van 
f 3100.- tegen 4 pOt. 's jaars onder hypothe
cair verband aan J. RrwrVELD te Schoorl; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, adviezen van 

20 Juli 1904, n°. 144, en 19 October 1904, 
n°. 144/42 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 November 1904, 
n°. 9016, afd. B. B. ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten het 
verzoek h ebben afgewezen nit overweging dat 
art. 15 der wet tot regeling van bet armbe
stuur als regel voor de belegging van beschik
ba1·e gelden de r instellingen van weldadigheid 
aangeeft: het aankoopen van inschrijvingen 
op een der Grootboeken der Nederlandsche 
Schuld en slechts in de tweede plaats en dan 
nog onder uitdrukkelijke goedkeuring van Ge
deputeerde Staten eene andere wijze van be· 
legging toelaat, dat in deze geen sprake is 
van beschikbare gelden, maar de gelden nog 
beschikbaar moeten worden gemaakt, dat eene 
dergelijke losmaking van eenmaal op wette
lijk aangegeven wijze belegde geiden niet 
raadzaam is te achten en, consequent voortge
zet, de besturen van instellingen als bier be
doeld zou leiden tot allerlei finantieele operatien, 
geheel vreemd aan den aard der instelling, 
alleen uit zucbt om daaraan een tijdelijk wel
licht duurzaam finantieel voordeel te bezorgen 
ter voorkoming van de noodzakelijkheid orn 
een beroep te doen op de offervaardigheid de1· 
tbans levenden, ten einde, hetzij door vrijwil
lige bijdragen, betzij door subsidien uit de 
gemeentekas, eventueele te korten in de ad
ministratie te dekken; 

dat regenten van het Bwrgerweeshuis bij 
Ons in beroep gekomen, Ons hebben verzocht 
het bestreden besluit te vernietigen en het ge
dane verzoek alsnog toe te staan; dat zij daarbij 
hebben aangevoerd, dat bij inwilliging vau 
bet verzoek jaarlijks f 24.- meer rente ge
kweekt zal worden ; dat de soliditeit der be
legging door Gedeputeerde Staten niet betwist 
wordt; dat de rekening van het gesticht jaar
lijks sluit met een te kort van pl. m. f 1200, 
dat door vrijwillige bijdragen gedekt moet 
worden ; dat ten name van bet Bun-gerweesht•is 
op het Grootboek der N ederlandsche W erke
lijke Schuld is ingeschreven een bedrag van 
/250,600, terwijlhet geene hypothecaire schuld
vorderingen bezit ; dat bet de becloeling van 
regenten is, in de akte van geldleening te doen 
bepalen, dat de scbuldenaar verplicht is om 
de hoofdsom terug te betalen na 7.es maanden 
te voren door hen gedane opzegging; 

Overwegende, dat, al moge de door Gede
puteerde Staten in bet bestreden besluit ge
geven uitlegging van de woorden ,,beschikbare 
gelden" in art. 15 der wet tot regeling van het 
armbestuur, te eng te achteu zijn, in dat be-
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sluit overigens op goede gronden, die W ij tot 
de Onze maken , is beslist dat de door appel-
1anten beoogde omzetting van een dee! der 
ten name van ·het Burgerweeshuis te Alk,naa,,r 
staande insch rijvingen op het Grootboek der 
2 1 / , pOt. N ederlandsche W erkelijke Schuld 
in eene hypothecaire belegging niet wensche
lijk is en derhalve op het door appellanten 
gedaan, bij dat besluit omschreven verzoek, 
afwijzend moet worden beschikt; 

Gezien de wet tot regeling van het arrnbe
tuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bestreden besluit te handhaven . 
Ooze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

18 Novernber 1904. B.ESLUI'l', betrekkelijk de 
lichting der nationale militie van het jaar 
1905. S. 242. 

WIJ vVILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 1 November 
1904, VIIde Afd. n°. 74 ; van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 9-November 
1904, n°. 1877 M, Afdeeling Militie en Schut
terijen en van O11zen Minister van Marine van 
15 November 1904, Bureau SjB, n°. 68; 

Gelet op de Militiewet 1901 (Staatsblad 1901, 
n°. 212); 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1 . De lichting der militie van h et jaar 

1905 bedraagt 17,500 man, waarvan 12,300 man 
ter volledige oefening en 5,200 man tot korte 
oefening zullen worden ingelijfd. 

Van de ter volledige oefening in te lijven 
rnanschappen worden 523 man bestemd voor 
den dienst ter zee. 

2 . De hoegrootheid van het aandeel, door 
elke Provincie in die lichting te dragen, wordt 
aangewezen in de vierde kolom van den staat, 
welke bij dit besluit behoort. 

Voor elke Provincie wordt het aantal van de 
ter volledige oefening en dat van de tot korte 
oefening in te lijven manscbappen aangeduid 
in de zesde en de achtste kolom van dien staat. 

Voor de bepaling van het aandeel, door elke 
Provincie te dragen in het voor den dienst 
ter zee bestemde dee! der lichting, gelden de 
regelen, vermeld in de beide volgende artikelen. 

3 . Wanneer het aantal lotelingen, die voor 
volledige oefening bij de militie te land zouden 
moeten worden ingelijfd en die :dch overeen
komstig Art. 138 der Militiewet 1901 in het 
geheele Rijk voor de zeemilitie hebben aan
gemeld of hebben doen opgeven, zoo groot is, 
dat, ook na eventueele vrijstelling in beroep 

van tot den clienst aangewezenen en van voor 
den dienst ter zee li chamelijk onge~chikt be
vonclenen, het voor dien dienst bestemde deel 
der licbting geheel uit deze vrijwilligers kan 
worclen samengesteld, dr,n wordt het daarin 
door elke Provincie te dragen aancleel bepaald 
naar eve.nredigheid van het aantal dergenen, 
die zich in die Provincie voor de zeemilitie 
hebben aangemeld of hebben cloen opgeven, 
waarbij tevens, zoo mogelijk rekening wordt 
gehouden, eenerzijds met de behoefte in elke 
qualiteit bij de zeemilitie in het bijzonder, en 
anderzijcls met het aantal opgegevenen in de 
Provincie, welke een beroep uitoefenen, dat 
voor die qualiteit het rneest geschikt is. 

4 . Wanneer het aantal lotelingen, die voor 
volledige oefening bij de militie te land zouden 
moeten worden ingelijfd en die zich overeen
kornstig art. 138 der Militiewet 1901 in het 
geheele Rijk voor de zeemilitie hebben aan
gemeld of h ebben doen opgeven, niet zoo g root 
is, dat het voor den dienst ter zee bestemde 
dee! der lichting geheel uit deze vrijwilligers 
kan worden samengesteld, dan geschiedt de 
bepaling van het daarin door elke provincie 
te dragen aandeel naar de nuvolgende regelen: 

1°. Door elke provincie worclen voor de 
lichting der zeemilitie :woveel vrijwilligers 
geleverd als er in die provincie gerekend 
worden beschikbaar te kornen. 

2°. In het gedeelte, dat, na le,-ering overeen
komstig bet bepaalde onder l". , van de in het 
geheele Rijk beschikbare vrijwilligers nog aan 
de lichting der zeemilitie ontbreekt, en dat 
volgens de eerste zinsnecle van art. 137 der 
Militiewet 1901 moet wordeu aangewezen door 
loting, wordt een evenredig aandeel geleverd 
alleen door elk van die provincien, die aan 
vrijwilligers slecbts leveren een aantal welks 
verhouding tot de geheele lichting cler zee
militie kleiner is clan de verhouding van het 
aantal in die provincie ingeschrevenen, bedoeld 
in de tweede zinsnede van laatstgenoemd ar
tikel, tot het gezamenlijk aantal clier inge
scbrevenen in het gebeele Rijk. 

Ooze Ministers van Oorlog, van Binnen
landsche Zaken en van Marine zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit , dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 18den November 1904. 
(!Jet.) WILHELMINA. 

De Minister ·van Staat, Ministe,· van Oo,·log, 
(!Jet.) J. W. BERGANSIUS. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get. ) K UYPER. 

De Minister van Marine, (get. ) ELLIS. 

(Uitge_q. 9 Dec. 1904.) 
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23 Noveniber 1904. BESI:.UIT, tot nadere vast· 
stelling der voorwaarden voor de opne
ming en verpleging van krankzinnigen 
in 's Rijksgestichten te Medemblik en te 
Grave. S. 243. 

WIJ "WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 September 1904, 
n•. 7876, afdeeling- Binnenlandsch Restuur, en 
van Onzen Minister van Justitie van 23 Sep
tember 1904, n•. 122, lste afdeeling C; 

Gelet op art. 10 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n•. 96, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n•. 157) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 November 1904, n°. 16) ; 

Gelet op bet nader rapport van voornoemde 
Ministers van 15 November 1904, n•. 9204, af
deeling Binnenlandscb Bestunr, en van den 
17den November 1904, lste afdeeling 0, n°.167; 

Hcbben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1905 

worden ingetrokken bet Koninklijk besluit van 
22 September 1884 (Staatsblad n•. 203), aange
vuld en gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 16 J uni 1885 (Staatsblad n°. 127) en 20 Au
gustus 1886 (Staatsblad n•. 129), en Ons besluit 
van 16 September 1898 (Staatsblad n°. 210). 

2. Met ingang van betzelfde tijdstip worden 
de voorwaarden voor de opneming en verple
ging van krankzinnigen in 's Rijksgesticbten 
te Medemblik en te Grave nader vastgesteld , 
zooals zij biernevens zijn gevoegd . 

Onze Ministers van Binnenlandscbe Zaken 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in bet S/aatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 23sten November 1904. 
v;et.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) KUYPER. 

De Minister van Justitie, v;et. ) J. A. LOEFF. 

(Uitgeg. 16 Dec. 1904.) 

VOORW AARDEN voor de opneming en 
verpleging van krankzinnigen in 's Rijks
gestichten te Medemblik en te Grave. 

Art. 1. Voor rekening van gemeentebesturen 
worden in 's Rijkskrankzinnigengestichten ui t
sluitend opgenomen zij, van wie op voldoende 
wijze bewezen is, ten genoege van den genees
beer-directeur, dat zij tijdens de aaiwraag tot 

plaats ing nog niet of ten hoogste een jaar 
achtereenvolgens als krankzinnig zijn verpleegd 
geweest. 

Deze bepaling geldt niet voor de krankziu
nigen , die, bij sluiting .van een gesticht, 
krachtens art. 9 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n•. 96), laatstelijk gewijzigd b ij de 
wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157), naar 
een Rijksgesticht worden overgebracht. 

Bovendien kan, ingeval geene of geene vol
doende gelegenheid tot verpleging van krank
zinnigen in andere gestichten bestaat, Onze 
¥inister van Binnenlandsche Zaken de genees
heeren-directeu ren van 's Rijkskrankzinnigen
gesticbten machtigen, van bet bepaalde in het 
l ste lid van dit artikel af te wijken. 

2. Aanvraag tot opneming van een krank
zinnige geschiedt ten minste twee dagen vooraf. 
Daarbij wordt, tenzij de laatste zinsnede van 
artikel 9 van voornoemde wet wordt toege
past, eene verklaring overgelegd, clat de aan- · 
vrager: 

1°. zich verbindt tot betaling van bet ver
schuldigcle volgens artikelen 4, 5, 6 en bet 
2de licl. van artikel 7 vnn deze voorwaarden en 

2°. den geneesheer-directeur machtigt den 
krankzinnige desgewenscbt in eene woning, 
bedoeld in artikel 35a der wet, te doen ver
p\egen. 

3. V66r of bij de opnem ing worden over
gelegd: 

1°. de rechterlijke macbtiging tot opneming 
in het gesticbt, of in het geval voorzien in 
artikel 14 der voornoemde wet, een verzoek 
van den burgemeester tot opneming, voorzien 
van zijne verklaring, dat de noodige stappen 
tot bet verkrijgen der recbterlijke macbtiging 
zijn gedaan ; 

2°. een staat van inlichtingen betreffende den 
op te nemen persoon ; 

3°. de ziektegescbiedenis, door den genees
heer van den op te nemen persoon opgemaakt, 
waarin cle beschrijving van de oorzaken, het 
ontstaan, de ontwikkeling, clen loop en de 
tegenwool'dige verscbijnselen der ziekte en van 
cle behandeling, welke de ziekte ondergaan 
beeft, zooveel mogelijk vermeld worden. 

In spoedeischende gevallen kunnen de sub 2°. 
en 3°. bedoelde stukken en de sub 1°. bedoelde 
recbterlijke macbtiging, indien volgens arti 
ke\ 18 der aangehaalde wet de uitvoering ge
last is op de minuut, binnen drie dagen na 
de opneming worden ingezonden. 

In geen geval mag de opzending Yan den 
krankzinnige worden vertraagd of nagelaten 
wegens bet gemis van de stukken sub 2°. en 
3°. genoemd. 
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.Bij overplaatsing uit een antler gesticht voor 
krankzinnigcn worden de rechterlijke machti
ging en de overige den krankzinnige betreffende 
stukken door het bestuur van dat gesticht aan 
den geneesheer-directeur van het betreffende 
Rijksgesticbt gezonden. 

De sub 2". en 3°. bedoelde stukken en de 
verklaring, vermeld in de 2de zinsnede van 
art. 2, worden ingericbt overeenkomstig een 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
daartoe vast te stellen model, dat kosteloos 
bij de geneesbeeren-directeuren te bekomen is. 

4 . Geschiedt de verpleging in het gesticht 
zel ve, zoo bedraagt het verpleeggeld drie
honderd twintig gulden (f 320) 's jaars. Ge
scb iedt de verpleging in eene woning, bedoeld 
in artikel 35a der wet, zoo bedraagt het ver
pleeggeld tweehonderd zeventig gulden (f270) 
's jaars. 

Indien het verpleeggeld berekend moet wor
den over een gebrokeu tijdvak, dan gescbiedt 
dit in dier voege, dat het verpleeggeld per 
dag op respectievelijk f 0.90 en f 0.75 wordt 
gesteld. 

Voor de berekening over een gebroken tijd
vak wordt bet kwartaal op 90 dagen gesteld. 

5 . J)e voldoening der verpleeggelden ge
schied t kwartaalsgewijze ten kantore van een 
der Rijksbetaalmeesters en we! over bet 
eerste kwartaal van ieder jaar v66r 6 April, 
over het tweede kwartaal v66r 6 Juli, over 
het derde kwartaal v66r 6 October, over het 
vierde kwartaal v66r 6 Jan nari daaraanvolgende. 

Bij overlijden of bij ontslag wordt het ver
pleeggeld betaald tot en met den dag van 
overlijden of ontslag. 

De voor de betaling ontvangen qn itantie 
van storting wordt uiterlijk binnen vier dagen 
na de afgifte gezonden aan den geneesheer
directeur, die desverlangd een bewij van ont
vangst daarvoor afgeeft. 

6. Bij overlijden van een verpleegde komen 
de begrafeniskosteu, daaronder begrepen de 
kosten van de lijkdiensten, ten laste der ge
meente, voor wier rekening de verpleging 
plaats had. 

7. Wordt een verpleegde, hetzij bij wijze van 
proefneming, betz\i definitief ontslagen, dan 
draagt het gemeentebestuur, ten wiens laste 
de verpleging gescbiedde, zorg, dat bij binnen 
den door den geneesheer-directeur bepaalden 
tijd worde afgebaald en alle daartoe noodige 
kleedingstukken voorhanden zijn. 

Bij gebreke daarvun en bij niet nakoming 
der voorschriften omtrent de betaling van het 
verpleeggeld, nadat bet gemeentebestuur zonder 
gevolg is in gebreke gesteld om te betalen, 

wordt de verpleegde door de zorg van den 
geneesheer-directeur van de noodige kleeding 
voorzien en naar de gemeente teruggezonden, 
een en ander op kosten van het gemeentebe
stuur. 

8. Indien de verpleging komt voor reken.ing 
van een bijzonder persoon en de kosten daar
van ter voldoening aan artikel 40 der wet bij 
wijze van voorschot ten las te van den Staat 
zijn gekomen, zijn deze voorwaarden, voor
zooverre mogelijk, mede daarvoor van toe
passing. 

Orergan,qsbepaling. 

In afwijking van bet bepaalde in artikel 4, 
bedraagt het verpleeggeld in bet gesticbt voor 
de patienten, die op 31 December 1904 in een 
der Rijksgestichten worden verpleegd , voor 
den tijd, dien zij in de Rijksgesticbten blijven 
opgenomen, mits uiterlijk tot 31 December 1906, 
tweehoaderd zeventig gulden (f 270) 's jaars, 
en indien het verpleeggeld berekend moet 
wordeu over een gebroken tijdvak,f0.75 perdag. 

Verpleging in eene woning, bedoeld in boven
genoemd artikel 35c,, geldt, voor de tocpassing 
van deze overgangsbepal ing, als verplegiag in 
het gest icht. 

Beboort bij Koninklijk besluit van 23 No
vember 1904 (Staatsblad n•. 243). 

Ons bekend, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

De Minister van Ji,stitie, (,get. ) J. A . LOEFF. 

24 November 1904. BESLUI1', tot schorsing 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Nwnansdorp van 31 October 1904, waarbij 
D. BrJL is benoemd tot ambtenaar Yan 
den burgerlijken stand in die gcmeente. 
S. 244. 

Geschorst tot l Maart 1905. 

26 November 1904. B-ESI.UIT, tot WIJZigmg 
van bet Koninklijk besluit van den 9den Ja
nuari 1899 (Staatsblad n•. 43) betreffende 
het Centrale Bureau en de Centrale Com
missie voor de Statistiek. S. 245. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Mini ter van 
Binnenlandsche Zaken van 20 October 1904, 
n•. 8268, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State geboord (advies van 
15 November 1904, n•. 14; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandscbe Zaken van 23 No-

29* 
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vember 1904, n°. 9664, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

Het tweede lid van artikel 10 van Ons be
,sluit van 9 Januari 1899 (Staatsblad 11°. 43) 
wordt gelezen als volgt: 

.,Door Ons worden een lid als voorzitter en 
een als ondervoorzitter aangewezen." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten November 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister 
(qet.) 

van Binnenlandsche Zaken, 
KUYPER. 

(Uitgeg. 9 Dec. 1904.) 

28 N011ernber 1904. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
waar de gemeenteraad zich in een artikel 
der algemeene politieverordening heeft 
voorbehouden de aanwijzing der straten , 
bruggen en wegen , waarover het in dit 
artikel omschreven verkeer zal zijn ver
boden, die aanwijzing bij nader raadsbesluit 
is een voorschrift van wetgeving, op welks 
overtreding reeds bij voorbaat straf is ge
steld, zoodat dit ·voorschriftom verbindend 
te zijn overeenkomstig art. 168 in ver
band met art. 173 der gerneentewet moet 
worden afgekondigd. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gelet op de middelen van cassatie , namens 

den requirant voorgestcld bij memorie: 
Schending door verkeerde tocpassing en ge. 

deeltelijke niettoepassing: 
I. van art . 55 algemeene politie verorde

ning van Winterswijk en de van de naar 
aanleiding van dat artikel genomen raads
besl'uiten dier gemeente van 29 April 1890, 
27 Augustus 1903 en 1 September 1903; 

II. van de artt. 211, 221 en 247 Strafvor
dering, door niet te onderzocken en te beslissen 
of requirant is eigenaar .of rechthebbende als 
becloeld in de genoemde raaclsbesluiten; 

Overwegende , dat bij het bestreden vonnis 
in hooger beroep is bevestigd een vonnis van 
den kantonrechter te Groenlo, waarbij wettig 
en overtuigencl is bewezen verklaard, dat de 
requirant te Winterswijk in het jaar 1904 
zonder schriftelijke vergunning van burge
meester en wethouders clier gemP.ente, de 

open bare Kattensteeg heeft begaan den 5 April 
met een rund en den 19 April met een paard, 
hoewel deze straat bij besluit van den ge
meenteraad van 27 Aug. 1903 is aangewezen ·, 
als behoorende tot de straten , waarover het 
verkeer met vee alleen met vergunning van 
burgemeester en wethouders van Winterswijk 
mag plaats h ebben ; 

dat de kantonrechter door de bewezen ver
klaarde feiten overtreden heeft geoordeeld 
art. 55 der algemeene politieverordening 
van de gemeente Winterswijk, van welk artikel 
de 2 eerste z insneden luiden : 

,,De gemeenteraacl wijst de straten , wegen 
en bruggen aan , waarover het verkeer met 
paarden en vee, rij- of voertuigen en veloci
pedes alleen met vergunning van burgemeester 
en wethouders mag plaats hebben. 

,,Het is ver boden , zonder schriftelijke ver 
gunning van burgemeester en wethouders, 
en anders clan met opvolging der door hun 
college claarbij gestelde voorwaarden, bedoelde 
straten, wegen en bruggen met de in dit ar
tikel bedoelcle dieren, rij- of voertuigen en 
velocipedes te begaan of te uerijden", in ver
band met een besluit van den raad dier ge
meente van 27 Aug. 1903, waarbij dit art. 55 
wordt toepasselijk verklaard op de Kattensteeg, 
voorkomende op den !egger B der wegen enz. 
van de gerneente Winterswijk onder volg
nummer 81 ; 

0. ten aanzien van het tweede middel van 
cassatie, dat als betreffende den vorm het 
eerst behoort te worden onderzocht : 

dat de requirant, blijkens de 4de overwe
ging van het bestreden vonnis, ter zijner ver
dediging heeft aangevoerd, dat bij besluit den 
29sten April 1900 door den raad der gemeente 
Winterswijk vastgesteld het verbod van voor
aangehaald art. 55 niet toepasselijk is ver
klaard op eigebaren van- en rechthebbenden 
op de openbare straten, wegen en bruggen in 
dit artikel bedoeld, en derhalve hem requirant 
als eigenaar van- of rechthebbende op de open
bare Kattensteeg, wegens het begaan dier 
openbare straat met een rund en met een 
paard, geen straf kon worden opgelegd; 

dat ech ter de rechtbank bij de 6de over
weging van haar vonnis heeft beslist , dat aan 
dit gedeelte van voormeld raadsbeslnit bin
dende kracht moest worden ontzegd , en op 
dien grond requirants verdediging heeft ver
worpen; 

dat bij die beslissing een onderzoek of bij
aldien dit deel van voormeld raadsbesluit 
verbindend ware, het op den requirant zou 
zijn toepasselijk, derhalve of requiran t als 



:Z 9 N O V I•! M B }~ It 1 9 () '1,. 4,53 

eigenaar van- of recbthebbende op voornoemde 
steeg was te beschouwen , was overbodig , en 
mit d ien de Recbtbank door dit niet te on
derzoeken noch te beslissen, geen der in bet 
middel aangehaalde artikelen kan hebben ge
schonden of verkeerd toegepast, v.oodat d it 
middel i ongegrond ; 

0. arnbtshalve: 
dat de raad dier gemeente in art. 55 der 

algem€ene politieverordening zich de aan
wijzing voorbehoudcud der straten , wegen en 
bruggen waarover het in dit artikel om chre
ven verkeer zal zijn verboden , niet heeft ge
geven een dadelijk nitvoerbaar voorschrift , 
welkc uitvoering in deze ingevolge art. 179a 
der gemeentcwet alsdan uitsluitend aan bur
gemeester en wethouders zou behooren , doch 
heeft getroffen eene regeling door nadere voor
schriften van wetgeving aan te vulleu, en bij 
voormeld art. 62 bij voorbaat op overtred ing 
dezer voo 1·schriften straf heeft gesteld ; 

dat bijgevolg voormcld raadsbesluit van 
27 Augustus 1903 is eene ve rordening tegcn 
wier overtreding straf is bedreigd, die der
balvc krachtens art. 168 der gemeentewet om 
verbindend te zijn , had moeten zijn afgekon
digd op de wijv.e in art. 173 dezer wet voor
geschreven, welke afkondiging ni et blijkt te 
zijn gescb ied ; 

dat mitsdien de rech tbank, door te bevcs
tigen het vonnis waarbij de kantonrechter aan 
dit raadsbesluit ve rbindende kracht heeft toe
gekend, art. 168 in ve rband met art. 173 der 
gerneentcwet heeft geschonden, en art. 247 
in verband met art. 256 Strafvordering vcr
keerd heeft toegepa t , en dat vermits op dozen 
grond het aangevallen vonnis moet worclen 
vern ietigd , daarmede een onderv.oek naar de 
gegroudheid van bet eerste ea satiemiddel 
vervalt ; 

0 . . dat de bewezen verklaarde feiten ook 
bij geene andere wettelijke verordening v. ijn 
strafbaar gesteld ; 

Vernietigt bet vonnis den 6 Juli 1904 door 
de a1T.-rechtbank te Zutphen tegen den re
quirant in hooger beroep gewezen ; 

Recht doende ten principale kracbtens art. 
105 R 0. ; 

Gezien art. 216 in verband met de artt. 256, 
:257 en 247 Strafv . ; 

V ernietigt het in deze zaak gewezcn vonnis 
nn den kantonrecbter te Groenlo v11n 20 }lei 
190-1 ; 

Verklaart de feiten ten Jaste van den re
quirant bewezen verklaard niet strafbaat·, en 

Ontslaat hem te dien aanzien van alle recht -
vervolging. (W . v. ' 'I' R. 8149.) 

29 November 1904. Bi,;sLUIT, houdende wtJZl
g ing van h et besluit van 4 Juli 1902, 
bevattende bepalingen tot aan moed iging 
van den toenemenden zin onder de bevol
king tot vrijwilligc beoefening van het 
scbieten met handvuurwap nen, o. a. door 
het ve rleenen van steun bij de opriehting 
van nieuwe schictbancn of bet onderhoud 
van r ed s b estaandc bane11 

WIJ WILHELMINA, i-Nz. 

Op de voordracht van Onzen }[inister van 
taat, Minister van Oorl og, van 21 Novem ber 

1904, Ilde afd. , n°. 70; 
Gezien bet K oninklijk besluit van 4 Juli 

1902, n°. :24 ; 
Het wenschelijk achtende, de in gemcld be luit 

verrntte bepalingen, voor v.oove,· zij tot nn toe 
betrekk ing hadden op bet voorbereidend mili
tair ondetTicht en op de chietoefeningcn tot 
verhooging van's lands wcerkracbt, toepasselijk 
te doen z~jn voor bet geheel plaatselijk schiet 
onderricht, voor zooveel dit plaats vindt buiten 
het leger en wordt geregeld en gegeven van
wege Onv.en Minister van Oorlog; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

dat art. 1, punt 2°. van art. 2, art. 3 en al't. 7, 
eer te lid, van genoemd besluit, worclen ge
lezen al volgt : 

A.-t. 1. Aan gemeentcn en vereen igingen 
tot v rijwillige oefening in den wapenbandel, 
welke toestemming tot oprichting hebben 
verkl'egen overeenkomstig do bepalingen van 
bet Koninklijk besluit van 12 Mei 1867 
(Staatsblad n°. 49), zooal clat gewijzigd is bij 
de Koninklijke besluiten van 20 December 
1 6 (Staalsblacl n°. :215) en van 3 }[aart 1903 
(Staatsbla<l n°. 81), wordt geldelijkc tegemoet
koming voor de oprichting, bet onderhoud of 
de vet"betering van sch ietbanen gege\'en, 
wanneer dit, na11r h et oordeel van Onzen 
Minister van Oorlog, geacht kan worden in 
het belang te zijn van het plaatselijk . chiet
ondenicbt, voor v.oo,,eel dit plaats vindt buiten 
bet leger en wordt geregeld en gegeven Yan
wege Onzen 1Iinister voo rnoemcl. 

Art. 2. 2° .. · Zich verbindon om hare schiet
baan of schietbanen beschikbaar te stellen ten 
behoeve van het plaatselijk schietonderricht, 
voor zeoveel dit pla11ts vindt buiten bet leger 
en wordt geregeld en gegeven vanwege Onzen 
:Minister ,7 an Oorlog. 

A,·t. 3. Ter zake van bet doen gebruik ma ken 
van eeue scbietbaan ten behoeve van bet 
plaatselijk schietonderricht als bedoelcl onder 
punt 2''. va~· art. 2, kan, behalYe de in art. 1 
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bedoelde tegemoetkoming, eene vergoeding in 
de onderhoudskosten van die haan gegeven 
worden. 

Art. 7. (Eerste lid.) Voor 7.0oveel en zoolang 
in de betrokken gemeenten nog geen voldoende 
gelegenheid bestaat, om door jongelieden, die 
deelnemen aan het voorbereidend militair 
onderricbt, schietoefeningen te doen houden , 
kunnen zij, die daartoe in de termen vallen 
en zicb daartoe vrijwillig aanmelden, jaarlijks 
in bet tijdperk van 21 Juli tot 30 Augustus, 
in de gelegenheid · worden gesteld, om gedu
rende 6 dagen vereen igd te wordeu in een 
scbietkamp, ten einde aldaar eene serie scbiet
oefeningen te doorloopen. (1) 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering ,·an dit besluit, waarrnn afschrift 
zal worden gezoi;iden aan de Algemeene 
Rekenkarncr. 

Het L oo, den 29sten No,·cmber 1904. 

(.get. ) WILHELM IN A. 

De Minister van Staat, Minister i·an Oorlog, 
(.get. ) J. W . BEROAN~IUS. 

(1) In Yerband met deze wijziging, zijn de 
bepalingeu door den )Iini ter Yan Oorlog den 
26 J nli 1902 Yastgesteld, ter uitvoering van 
bet besluit van 4 Juli 1902, door dien Minister 
bij besluit van 28 December 1904 gewijzigd , 
en znl voortaan, voor zooYeel betreft 1 ° c en 
4°. worden gelezen : 

1°. c. Voor zooveel de aanvrage betreft eene 
bijdrage in de onderhoud kosten, eene nauw
keurige opgave van bet aantal personen, dat 
krachtens art. 72 , punt 2°. van bet besluit, ge
regeld op de baan geschoten heeft, welke 
opgave gewaarmerkt moet zijn door den officier 
(de officieren) onder wiens (wier) leiding die 
schietoefeningen bebben plaats gehad. 

Bij de cloorzcnding van de aanvrage aan bet 
Departement van Oorlog, doet de directeur der 
Normaal-schietschool van 7.ijn gevoelen ter 
zake blijken. 

4°. Ten einde den directeur cler Normaal
schietscbool gegevens te verstrckken, waar
mede hij bij het uitbrengen van de hiervoren 
bedoelde adviezen rekening zal kunnen houden, 
cloet de inspecteur der infonterie in den loop 
der maand J anuari van ieder jaar aan dien 
directeur eene opgave toekomen van het aantal 
deelnemers aan bet voorbereidend militair 
onderricht in iedere gemeente des Rijks. Eene 
opgave van de deelnemers aan de schietoefe
ningen tot verhooging van 's lands weerkracht. 
zal, eveneens in de maand Januari van elk 
jaar aan genoemden directeur worden Yer
strekt door de zorg van het Departement van 
Oorlog. 

1 December 1904. BESLUIT , houdende nadere 
regeling rnn de samenstelling en indeeling 
van de dienstdoende scbutterij der ge
meente Leiden. S. 246. 

WIJ WILHELMINA, E~z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 26 November 1904, 
Afdeeling Militie en Schutterijen, n•. 2016 S.; 

Overwegende, dat ten gevolge van de ,er
mindering , welke de sterkte van de dienst
doende scb utterij der gemeente Leiden zoowel 
wat bet actieve gedeelte der dienstplicbtigen 
betreft, als wat hen aangaat, die tot de reserve 
behooren, wegens het bepaalde bij hoofdstuk V 
der Landweerwet (Staatsblad n•. 160 van 1901) 
reeds heeft ondergaan en verder zal ondergaan, 
herziening noodig is ,an de samenstelling 
en indeeling van voormelde schutterij, zooals 
deze zijn vastgesteld bij den staat, behoorende 
bij het Roninklijk besluit van 22 Januari 1868 
(Staatsblad n•. 11); 

Gezien art. 28 der wet van 11 April 1827 
(Staatsblad n•. 17); gewijzigd en aangevuld bij 
de wet van 15 April 1886 (Staatsulad n•. 64) , 
alsmede hoofdstuk V der Landweerwet (Staats
blad n•. 160 van 1901) en Ons besluit van 14 
.Tanuari 1903 (Staatablad u0

• 34) ; 
Hebben goedgevonden en verstaau: 

met wijziging van den staat, beboorende bij 
bovenaangehaald Koninklijk besluit van 22 
.Tanuari 1868 (Staatsblad n•. 11) , voor zooveel 
de samenstelling en indeeling van de dienst
doende schutterij der gemeente Leiden be
treft, te bepalen , dat die schutterij - behah·e 
uit den commandant en de tot bet actieve 
gedeelte of tot de reserve behoorende en de 
vrijwillig dienende leden der schutterij, voor 
zoover zij niet zijn begrepen in bet personeel , 
vermeld in den bij Ons tegenwoordig besluit 
gevoegden staat - zal zijn samengesteld en 
ingedeeld zooals in dieu staat is aange,vezen , 
met inachtneming opvolgend van het tijdstip , 
in de eerste kolom van den staat aangeduid. 

Onze Minister van .Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uit,oering van dit besluit, dat 
met den daarbij geYoegden staat in het Staats
blacl zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan bet Departement van 
Oorlog. 

Het Loo, de l sten December 1904. 
(.get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (.get.) KuYPJm. 
(Uitgeg. 14 Dec. 1904.) 
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S T A A T, aanduidende 
schutterij der gemeente 
de eerste kolom vermeld. 

de samenstelling m indeeling van de dienstdoende 
Leiden, opvolgend te rekenen t•an het tijdstip, in 

Aanta.J officieren , onderofficieren, 
Staf (bebalve den corn- korporaals, tamboers of hoornblazers 

mandant.) bij elke compagnie. 
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Behoort bij K oninklijk besluit van 1 December 1904 (S taatsblad n°. 246). 
:Mij bekend , 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (ge t.) K UYPER. 

5 Decenib~r 1904. ARREST van den H oogen 
Raad der N ederlandcn houdende beslis
sing dat waar bij plaatselijke politieveror
dening den burgemeester uit kracbt van 
art. 188 der gemeentewet de rnacht is 
toegekend om tot het geven van openbare 
ve rmakelijkheden vergunning te verleenen, 
bij ook de bevoegdheid h eeft die vergun • 
ning te weigeren of we! daaraun 7,00-

danige voorwaarden te verbindcn als hem 
in bet belang der openbare orde geraden 
voorkomt. 

De H ooge Raad , enz. ; 
Gelet op de middelen van cassatie, narnens 

den requirant voorgesteld bij pleid.ooi: 
I . Scbending, immers verkeerde toepass ing 

van art. 188 der gemeentcwet en de artt. 271 
en 278 algemeene politieverordening voor 
's-Gravenhage, vastgesteld in de open bare ver
gadering van den gemcenteraad te 's-Graven
hage van 15 Juli 1902, afgekondigd 11 Au
gustus 1902 , omdat een burgemeeste,· , wien 
het recht is gegeven eene gevraagde vergun
ning of te weigeren of toe te staan , niet de 
bevoegdheid is toegekend om , waar hij geene 
termen aanwezig acbt om eene gevraagde 
vergunning te weigeren , doch we! om die te 

verleenen, bij bet vcrleenen daarvan ,·oor
waarden te stellen ; althans bij daarin niet is 
onbeperkt en vallende bet stellen eener voor
waarde als sub 1°. aan door den requirant in 
cassatie verkregen vergunning is verbonden , 
buiten zijne bevoegdbeid en moetende die in 
elk geval als niet geschreven , altbans als on
verbindbaar worden beschouwd: 

1°. omdat het art. 188 der gcmeentewet , 
voorkomende in de afd eeling ,,van de hancl
having der open bare orde in het b ijzonder" , 
den burgemecster opdragende de politie over 
de uldaar genoemde inrichtingen , samenkom
sten en openbare vermakelijkbeden, zijne 
rechtsmacbt tevens tot deze politie beperkt , 
tenvijl bet verbod om behendigbeidsspelen te 
exploiteeren, het •elk zelfs geen verband houdt 
met de vergunn ng om concerten te gevcn , 
zeer zeker piet kan vallen onder de maatre
gelen door den burgemeester krachtens zijn 
recbt van politi in bet belang der openbare 
orde ter zake va dat concert te nemen ; 

2°. omdat die voorwaarde, geene beperking 
van tijd, · plaats en persoon inhoudende , ten 
gevolge van ha e algemeenbeid op zich v.elf 
voor den ccinces ionaris onmogelijk is te ver
vullen , daar de e zelfs niet kan weten of de 
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voorwaarde al of niet wordt vervuld ; doe nde 
bet bij de beoordeeling van de rechtsgelclig. 
heid van die voorwaarde niet ter zake of in 
een speciaal geval, zooals in ea u door bet 
vonnis wordt aangenomen, zonder twijfcl in 
strijcl met die voorwaarde wordt gehancleld; 

3°. omdat - ook al zou men de vourwaa rde 
in strijd met de duidelijke woot·den bc1 erkt 
moeten opvatten , des dat bet de bedoeling 
was te bepalen, dat geen spel geexploiteercl zal 
worden op bet wandelhoofd en t ijdeus de 
concerten - desniettemin de voorwaarde zoo
danig is gesteld, dat de bonder de nale,·ing 
claarvan onmogelijk kan verzekeren; moetende 
toch eene voorwaarde, die inhoudt hot niet 
toeg laten zijn van eene handeling en de ge 
dragingen van den concessionaris, hierin be
gt;aandc, dat hij iets doet, iets toelaat of niet 
behoorlijk zorg draagt, dat iets niet gebeurt; 
terwijl in casu , ook al doet de conces ionaris 
in allc opzichten zijn plicbt, desniettemin toch 
wel in strijd met die voorwaarde kan worden 
gehanclcld en hij daarvoor aansprakelijk zou 
kunnen worden gesteld ; 

11. Schending, immers verkeerde toepa sing 
van de artt. 271 en 278 der algemeene politie
verordening voor 's Gravenhage, vastgesteld 
in de vergadering van den gemeenteraad van 
's-Gravcnhage van 15 .Juli 1902 , afgekondigd 
11 Augustus 1902 , omdat , ook ul wordt er 
door den concess ionaris gehandeld in strijd 
met eenige aan eene door hem verkregen ver· 
gunn ing verbonden voorwaarde, hij de niet
temin niet gezegd kan worden op dat oogen· 
blik zonder vergu nning te handelcn , zoodat 
bij n iet -nakoming der voorwaarde we! termen 
aanwczig kunnen zijn de vergunning in te 
t rekken (op te zeggen), doch geene veroor
dcel ing kan worden uitgesproken op g rond 
van bet niet hebben van de vergunning zelve; 

Overwegende, dat aan den requirant wa 
ten laste gelegd, en bij bet bestreden vonnis 
wettig en ornrtuigend is bewezen verklaard , 
dat hij directeur zijnde van de maatschappij 
.,W andelboofd Scheveningen" , in den namid
dag van 5 J uni 1904 op bet wandclhoofd 
.,Wilhelmina" te Scbeven ingen een vermake
l ijkhcid en wel een concert b eeft gegeven, 
waartoe aan het publiek tegen betaling van 
10 cent per persoon toegang werd vel'lecnd, 
tijdens welk concert op dat wandelboofd bet 
jeu de poule Europeenne personelle geexploi
teerd, en door verscbillende personen gespeeld 
werd, terwijl aan requirant door den burge
mee te r van 's-Gra,·enhage slecht vergunning 
was gegeven tot het geven van concertcn en 
publ ieke vermakelijkheden op dat wandelhoofd 

onder voorwaarde, dat daar geen behenclig
heidsspelen, zooals het jeu de poule personelle 
of dergelijke zouden geexploi teerd worden ; 

0. dat de kantomechter door dit bewezen 
verklaarde fo it overtredcn beeft geoordeeld 
art. 271 algemeene politieverordering Yan 
's-Gravenbage van 15 Juli 1902, lu idende: 

.,N iemand mag zondet· ve rgunning van den 
burgemeester tentoonstellingen , feesten of ver
makelijkbeden geven, waartoe aan bet publ iek, 
met of zonder betaling , toegang wordt rnr
leend", - en h ierop bee ft toegepast de straf 
in art. 278 van dezelfde verordening op over
treding dezer vcrbodsbepaling gesteld ; 

0. ten aanzien van het eerste middel van 
cassatie tegen deze beslissing aangevoerd: 

dat bij voormeld art. 271 algemeene politie
verordening aan den burgemee ter als kracbtens 
art. 188 der gemeentewet met de politie bij 
en met de bandhaving der \7 ero rdeningen op 
open bare vermakelijkheden belast, de macbt 
is toegekend om tot bet gevcn van voor het 
publiek toegankelijke vermakelijkheden ver
gunning te verleenen, derhalve ook de bevoegd
heid vergunning daartoe te weigeren , of aan 
de te verleenen vergunning zoodanige Yoor
waarden te verb inden al hem in bet belang 
der open bare orde geraden zal voorkomen ; 

dat de doelmatigbeid dezer voorwaarden 
ter beoordeeling staat van den burgemeester 
en dat mochten d ie voorwaarden wegens on
bepaaldheid van t ijd en plaat onmogel ijk zijn 
te vervullen , of zoodanig zijn gesteld, dat 
hare naleving niet kan worden verzekerd, een 
en ander voor hem die cleze voorwaardelijke 
vergunning bckwam , een reden kan zijn om 
te tracbten wijz iging dez r voorwaarden te 
bekomen, maat· noch voor den req uirant nocb 
voor den recbter een grond , om de vergun 
ning als onvoorwaardelijk gegeven te be
scbouwen; 

dat derbalve bet ecr te middel in alle zijne 
onderdeelen is ongegrond ; 

0. ten aanzien van bet tweede middel: 
dat volgens de feitelijke beslissing des kan

tonrecbters in de 6de ovenveging van het 
aangevallen vonn is, de burgemeester van 
's-Gravenhage de vergunning om op het wan
delhoofd te cheYeningen concerten en pu
blieke Yermakelijkheden te geven aan den re
qu irant beeft verleencl tot wederopzegging 
uiterlijk tot en met 30 April 1905, en daar· 
enboven aan deze vergunning beeft verbonden 
verschillende voorwaarden waarvan de eerste 
luidt: .,dat geen behendigheidsspelen zooals 
bet jeu de poule personelle of de rgelijke word en 
geexploiteerd" ; 
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dat de kantonrechter terecht van oordeel 
was, dat de reqnirant, die slechts voorwaar
delijk deze vergunning had verkregen, zonder 
vergunning handelde nu hij ten tijde en ter 
plaatse, in de dagvaarding vermeld , de gestelde 
voorwaarde veronachtzaamde (in mitsdien ook 
bet tweede middel niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (W. v. ' T R. 8162 .) 

6 December 1904. B-11s1,urr, houdende, ter 
vervanging van artikel 2 van het Kon ink
lijk beslui t van 3 Januari 1862 (Staatsblad 
n°. 11), nadere bepaling van h et bedrag 
van het presentiegeld van de burgerlijke 
geneeskundigen wegens hunnen bijstand 
bij de mili t ieraden en bij Gedeputeerde 
Staten. S. 247. 

WIJ WILHEL1\ilN.A' ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 December 1904, 
Afdeeling Militie en Schutterijen, no. 2044 M . ; 

Gezien de Militiewet 1901 (Staatsblacl no. 212 
van 1901), aangevuld en gewijzigd bij de wet 
van 6 December 1903 (Staatsblad n°. 293) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 2 van bet Koninklijk besluit 

van 3 J anuari 1862 (Staatsblad n°. 11) wordt 
gelezen als volgt : 

De burgerlijke geneeskundigen genicten -
behalve vergoeding voor reis- en verbl ij fkosten, 
voor zoover zij daarop ingevolge bet Konink
lijk besluit van 6 Januari 1884 (Staatsblacl n•. 4), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 F ebruari 
1898 (Staatsblacl n°. 66), aanspraak kunnen 
maken - een presentiegeld : 

voor elke vergaciering van den militieraad, 
welke zij bijwonen, van acht gulden (f ) ; 

voor elke vergader ing van Gedeputeerde 
Staten, welke zij bijwonen, van zes gulden (f 6) ; 

voor het onderzoek van lotelingen en militie
plichtigen ter plaatse van hnn verblijf, om het 
even of het onderzoek geschiedt ter voorbe
reiding van de uitspraak van den mil itieraad, 
dan we! van die van Gedeputeerde taten, 
van ~es gulden (f 6) per dag. 

In h et aldu~ bepaalde presentiegeld is be
grepen: 

in de beide eerste gevallen, h et afleggen van 
den eed of de belofte, krachtens de hierboven 
vermeldc wet voorgeschreven ; 

in bet in de derde plaats genoemde geval, 
de ingevolge die wet in te zenden schriftelijke 
eedsverklaring, zoo de aangewezen genees
kundige den vereischten eed of belofte niet 
yoor de lichti ng der nationale militie van het 

jaar heeft afgelegd , alsmede de omstandige 
verklaring omirent den toestand van den 
persoon of de personen, door den geneeskundige 
onderzocht. 

2 . Dit · besluit treedt in werking op 12 
December 1904. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal wol'den geplaatst en 
waan·an afschrift zal worden ge?:ondeu aau 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 6den December 1904. 
(qet. ) WILHELMI "A. 

De Minister van Binnenlan'dsche Zaken, 
(Jjet. ) KUYPEU . 

(Uitgeg. 13 Dec. 1904.) 

6 Decembe1' 1904. B..:sLUI'l' , tot gedeeltBlijke 
vernietiging van artikel 1 der bouwver
ordening voor de gemeente Soest. S. 248. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Miuistel' van 
Binnenlandscbe Zaken van 26 October 1904, 
n°. 8332, 11fdeeling .Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende artikel 1 der bouwverordening van 
de gemeente Soest van 3 ~Iaart 1904; 

Overwegende, dat bij dat al'tikel 01~der meer 
vel'boden is te sloopen zondel' schriftelijke 
ve rgunn ing van burgemeester en wcthouders, 
of zonder inachtneming van de bepalingen 
der verordening en de voorschriften, tot hare 
uitvoel'ing gegeven; 

dat we! bij art. 136 del' gemeentewet aan 
den Raad de macbt gegeven is tot bet maken 
van verordeningen en daarbij ook, ingernlge 
artikel 626 van h et Burgerlijk W etboek, bet 
eigendomsrecht kan word en beperkt ; 

dat die beperking evenwel niet verder mag 
gaan dan tot hetgeen door de zorg voor open
bare orde, zedelijkheid en gezondheid wordt 
gevorderd ; 

dat bet 11lzoo, ten eiude daarvool' bij het 
afbl'eken van gebouwen steeds gewaakt kunne 
worden, we! v rij zoude staan, eene vooraf
gaande kennisgeving van hot voornemen tot 
afbreken te vorderen; 

dat ecbter het verbod van sloopen , vervat 
in artikel 1 van de voormelde verordening, de 
grenzen der bevoegdheid, bij artikel 136 aan ' 
den gemeenteraad gegeven, overschl'ijdt en 
bijgevolg in strijd is met de wet; 

Gelet op artikel 163 der gemeentewet; 
Den Raad van State geboord (ad vies van 

22 .NoYember 1904, n". 24) ; 
Gezien het nader rapport rnn Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 2 December 

• 
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1904, n°. 9915, afdeeling Binnenlandscb 
Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
artikel 1 der bouwverordening voor de ge

meente Soest van 3 Maart 1904, voor zoover 
bet daarin vervatte verbod bet sloopen betreft, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
betwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het L oo, den 6den December 1904. 
(get.) WILHELMI NA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get. ) K YPER. 

(Uitgeg. 21 Dec. 1904.) 

6 Dece-inber 1904. BESLUI'l', boudende intrek
king van de Koninklijke besluiten van 
30 Augustus 1823 (Staatsblad n°. 38) en 
van 5 Augustus 184 7 lSfaatsblad n•. 38) 
betreffende premiebetaling bij aanbouding 
van deserteurs van de zeemacbt. S. 249. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Marine, van den 2den December 1904, Bureau 
S/B, n•. 56; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De Koninklijke besluiten van 30 Augustus 

1823 (Staatsblad n•. 38) en van 5 Augustus 1847 
(Staatsblad n°. 38) in te trekken. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van d it beslui t, dat in bet Staats
blad geplaatst en in afscbrift zal worden gezon
den aan de Algemeene l~ekenkamer en aan 
Onze Ministers van Oorlog en van Justitie. 

H et L oo, den 6den December 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Marine, (get. ) ELLIS. 
(Uitgeg . 22 Dec. 1904.) 

6 Decembe-i· 1904. Mrssrn~ van den Minister 
van Binuenlandscbe Zakeu aan de Gede
puteerde Staten van de provincien, be
treffende mededeeling van onberroepe
lijk geworden veroordeelingen enz. wegens 
overtreding der Drankwet aan bet ge· 
meentebestuur der woonplaats van den 
veroordeelde. 

Voor een ricbtige naleving van de Drankwet 
zal bet, meer dan tot dusver gescbiedde, noo
dig zijn, dat de, door die wet aan ouberroepelijk 
gewordeu veroordeelingen (of de daarmede ge
lijkgestelde betalingen van opgelegde boete) ver
bonden gevolgen inzake weigering of in trekking 
van een vergunning of van een verlof worden 
bereikt. 

Ter bevordering mu dit doe! beeft de )fi
nister van J ustit ie een aanscbrijving gericht 
tot de procureurs-generaal bij de gerecbtsboven, 
waarvan een exemplaar wordt overgelegd. (1) 

Het zal noodig zijn , dat de gemeentebestu
ren van de kenni sgeving, die zij ingevolge deze 
circulaire van de ambtenaren van het open
baar ministerie ontvangen, nauwkeurig aan
teekening houden en die aanteekening steeds 
compleet hebben over een tijdvak van tien 
jaren, bet laatste tijdvak, dat de Drankwet 
(Staatsblad 1904, n°. 235) op dit punt stelt in 
art. 8, eerste lid , ll0 . b. H eeft iemand, die een 
verlof voor drankverkoop vraagt, binnen de 
laatste tien juren ook in andere gemeenten 
gewoond, clan zullen burgemeester en wetbou
der , aan wie bet Yerzoek is gericht, ook bij 
de besturen van die andere gemeenten navraag 
moeten doen . 

Ik heb de eer Uw college te verzoeken, 
b°'·enbedoelde circulai re van den Min ister Yan 
J ustitie te brengen ter kennis van de gemeente
be turen in Uw gewest en deze uit te noodi
gen in bet vervolg te bandelen overeenkom tig 
de bovengenoemde wenken. 

Aangenaam zou het mjj zijn, indien ook Uw 

(1) Die aanschrijving d.d. 11 November 1904 
luidt: 

,.Ter bevordering van de ricbtige naleving 
van de herziene Drankwet, waarvan de tekst 
werd bekend gemaakt bij Koninklijk besluit 
besluit van 17 October 1904 (Staatsblad n°. 235), 
is bet wenscbelijk, dat de onberroepelijk ge
worden veroordeelingen (of de daarmede gelijk
gestelde betalingen van opgelegde boeten) , 
waaraan die wet met betrekking tot weigeriug 
of intrekking van eene vergunning of Yan een 
verlof gevolgen vastknoopt, ter kennisse wor
den gebracbt van bet bestuur der woonplaats 
van den veroordeelde. 

, oor de beantwoording van de naag, welke 
veroordeelingen ten deze in aanmerking komen , 
geven de artikelen 8 lid 1, sub 10, 11 en 12 -
9 lid 1, sub 1 - 28 sub 1 - 36 lid 1, sub 1, 
:,! en 3, alsmede artikel 39 sub 1 van de D rank
wet een leidraad. 

Met intrekking van de dezerzijd che circu
laires van 10 J uni 1885, n•. 101, 2de afdee
ling A, en van 10 Mei 1902, n•. 174, 2de af
deeling A, heh ik than de eer U W .E.G. en 
de onder U ressorteerende ambtenaren van 
het Openbaar Ministerie uit te noodigen, ieder 
voor zooveel hem betreft, van de bedoelde 
rnroordeeling c. q. betalingen van boeten, mede
cleeling te doen aan het bestuur der woon• 
plaats van den betrokken persoon. Deze mede
deelingen zullen eenmaal in de maand behoo
ren te gescbieden, terwijl zij de gegevens 
moeten bevatten, die dezelve aan baar doe! 
volkomen zullen doen beantwoorden . 

Voorts meen ik bet ve rtrouwen te mogen 
uitspreken, dat aan de naleving van deze aan
scbrijving stipt de hand zul worden gehouden." 
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college bij bebandeling van verzoeken als in 
de Drankwet bedoeld, van natuurlijke perso
nen op de inlichtingen van de ambtenaren van 
het openbaar mini sterie acht wilde slaan. 

(W. v. B. A.) 

7 December 1904. BESLUIT, tot wijziging van 
artikel 11 van bet Koninklijk besluit van 
den 15clen F ebruari 1904 (Staatsblacl n°. 46), 
boudende voorloopige vaststelling van de 
regeling van de opleiding en benoeming 
van ingelijfden bij de militie te land tot 
den ofti ciersrang bij b9t wapen der infan
terie, zoomede tot regeling van de oplei
ding voor bevordering van mili ti e-ofticie
ren bij dat wapen. S. 250. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Staat, Mini tet· vau Oorlog, van 3 December 
1904, Kabinet , Litt. T 7 7 ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 15 Fe
bruari 1904 (Staatsblad n°. 46}; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen, dat de 2de alinea van artikel 11 van 
genoemd K oninklijk besluit wordt gelezen: 

Bij ontslag wegens onvoldoenden ijver of 
wegens het ni et naar behooren nakomen van 
de verplicbtingen, dan we! wegens gedragin
gen al~ in de ee rste alinea van dit artikel be
doeld , wordt de adspirant-militie-ofticier 11iet 
ontheven van zijne vrijwillige verbintenis en 
blijft hij dus, hoewel niet meer deelnemende 
aan de opleiding, gchouden den werkelijken 
dienst te vervullen , waartoe hij krachtens zijne 
vrijwillige verbintenis als adspirant-militie
ofticier verpli cht is, en als militie-offi cier ver
plicht zou zijn. 

Onze Mini ster van Oorlog is belast met de 
uitvoerin g van di t besluit, dat in bet Staats
blad zal worden geplaatst. 

• H et Loo, den 7den December 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog , 
( get.) J . W. BEROANSIUS. 

( Ui tgeg. 22 Dec. 1904.) 

7 December 1904. BESLUI'l' , h oudende met ver
nietiging van een besluit van Gedeputeerde 
Staten der provincie Groningen, goedkeu
ring van een besluit van den raad der 
gemeente Veendam, waarbij eene gehuwde 
onderwijzeres op g rond van zwangerschap 
en daaruit verwacbt moederschap eervol 
is ontslagen ui t hare betrekking aan eene 
openbare lagere school in die gemeente. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Be cbikkende op bet beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente V eendam, tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gronin
gen dd. 2"2 Juli 1904, n°. 2, 3• afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan bet besluit van 
dien raad dd. 19 Mei 1904, waarbij met ingang 
van 1 Juli 1904, Mej. G . BrnzE geb. ULL· 
MANN, cervol is ontslagen als onderwijzeres 
aan de school aan bet. B enede:n-Oo-<ferdiep ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 2 

ovember 1904, n°. 201 ; 
Op de voordracht van Onzen Mini ster van 

Binnenlandsche Zaken van 3 December 1904, 
n° . 8964, afd. Onderwijs; 

Ovenvegende: dat nadat uit eene verklar ing 
op 15 April 1904 door Dr. TH. TJABBES af
g egeven, gebleken was, dat de genoemde ge
huwde onderwijzeres zich in staat van zwan
gerschap bevond en d ie onderwijzeres op grond 
daarvan eenige maanden verlof had aange
vraagd , zich bereid verklarende, eene plaats
vervangster te stellen, en nadat zij nietgenegen 
was bevonden tegen 1 Juli eervol ontslag aan 
te vragen - de gemeenteraad van Veendam 
op 19 Mei 1£04 haar met ingang van 1 Juli 
1904 eervol ontslag Yerl eend heeft uit over
weging dat bet in strijd met de belangen van 
bet onderwijs wordt geacht, dat de getrouwde 
onderwijzeres gedurende hare zwangerschap 
en later als moeder hare plaats in de school 
behoudt. en dat de omstandigheden waarin 
genoemde onderwijzeres verkeerde , reeds thans 
vele absenties baddcn veroorzaakt en deze 
absenties later zonder twijfe l meer zouden 
voorkornen, wat bezwaar kan opleveren, daar 
niet altijd bevoegde onderwijzeressen voorhan
den zijn ; 

dat Gedeputeerde taten op 2'..! Juli 1904 
aan het raadsbesluit hunne gocdkeuring heb
ben onthouden , daarbij overwegende, dat Mej. 
G. M. ULLMANN den l sten April 1894 be
noemd tot onderwijzeres aan de school aan 
bet B enede:n· Ooste:rdiep te V eendmn, die betrek
king naar behooren en ten genoegen van bet 
gemeentebestuur, bet schooltoezicht en bet 
boofd der school heeft waargenomen, dat zij 
in 1903 is gehuwd en niet gebleken is. dat 
bet huwelijk op de waarneming van die be
trekking van eenigen ongunstigen invloed is 
geweest , dat zij echter in de laatste maanden 
eenige malen van de school afwezig is gewees t, 
welke afwezigheid vermoed wordt bet gevolg 
tP. zijn van den staat van zwangerschap waarin 
zij verkeert, dat bet fe it dat zij een ige malen 
absent is geweest - ook al aangenomen, dat 

7 
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hare zwangersehap daarvan de oorzaak is -
zonder meer, een ongevraagd ontslag uit hare 
betrekking van onderwijzeres niet kan wcttigen; 
dat in de overwegingen van het raadsbeslnit 
de onderstelling is geuit, dat later meer ab
senties zullen voorkomen, maar dat zoolang 
die onderstelling zich niet bewaarheid heeft. 
de voorgenomen maatregel mede uit d ien 
hoofde niet te rechtvaardigen is; dat genoemde 
onderwijzeres van 1 Juli 1904 van de school 
afwezig is gebleven en tijdens hare afwezig
heid Yan hartentwegc in de waarneming van 
hare betrekking is voorzieu geworden; dat 
voor de overigens in elk bijzonder geval te 
beoorcleelen vraag, of het moederschap een 
beletsel oplevert voor eene richtige vervulling 
der bett·ekking van onderwijzeres, in casu geen 
aanleiding bestaat omdat dit feit zich hier 
nog niet heeft voorgedaan, nocb zekerheid be
staat, dat het zich zal voordoen ; 

dat de gemeenteraad van het besluit van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat niet h et huwelijk 
maar we! de gevolgen daarvan hem tot het 
gewraakte besluit hebben geleid , dat de ge
noemcle onderwijzeres reeds sedert 4 .Mei voort
clurend afwezig is geweest ; dat uit de ver
ldaring van Dr. TJ.A.BBES stellig blijkt, dat die 
afwezigheicl het gevolg is geweest van de 
zwangerschap; dat mej. BrnzE-ULI,MANN den 
26 Juli II. moeder is geworden en dat zij in 
het vervolg bij hare plicbten als onderwijzeres 
tegenover de gemeente ook die als moeder 
tegenover haar kind zal bebben te vervullen ; 
dat het moederschap een beletsel is voor eene 
behoorlijke vervulling rnn de betrekking als 
onderwijzeres, hetgeen blijkt uit de in vroeget· 
jaren beerschende gewoonte, clat onderwij 
zeressen die een huwelijk aangingen steeds 
vrijwillig ontslag aanvroegen, en uit de advie
zen van autoriteiten op onder wijsgebied; waar
bij komt clat plaatsvervanging en herhaalcle 
wisseling van personeel geenszins een waar
borg is voor goecl onclerwijs; dat het we! 
opmerkelijk is, dat men inclertijd bij de pogin
gen tot het verkrijgen van hooger s~laris voo r 
onderwijzers (onderwijzeressen) als boofdmotief 
liet gelclen, dat men zich niet geheel aan bet 
onderwijs kan wijden, wanneer men gedrnkt 
werd door geldzorgen en thans na die verhoo
ging moederzorgen, die altijcl bestaan, van 
geen nacleeligen invloed op het geven van 
onderwijs acht; dat de tegenwoordige regeling 
van de jaarwedden in Veendarn in vergelijking 
met ,ele anclere gemeenten zeer gunstige be
palingen bevat voor het onderwij7,end perso
neel, waardoor de gemeente niet alleen boopte 

bekwame onderwijskracbten te ,erkrijgen, 
maar daarvan ook volleclige toewijding te mo
gen eiscben ; en dat hij, appellant, het zijn 
plicht acht, in dezen bet algemeen belang d. i. 
bet belang van de gemeente en bet onderwijs 
hooger te stellen clan het persoonlijk belang, 
op welke gronden hij Ons verzoekt het bestre
den besluit te vernietigen en bet raadsbesluit 
alsnog goed te keuren ; 

Overwegende: dat bij gebreke van wettelijJi:e 
bepalingen omtrent dit anderwerp de gevolgen 
van zwangerschap of van het moeder zijn van 
eene gehuwde ooderwijzeres behooren te wor
den geregelcl met het oog op hetgeen het be
lang van het onderwijs geacht wordt te vor
deren; 

dat hierbij niet nitsluitend de vraag te be
antwoorden is of het onderwijs door de be
doelcle omstandigheden waarin de onderwij
zeres verkeert, reeds feitelijk geschaad is, 
maar als grond van beslissing ook kan gelden 
de overweging dat die omstandigheden, naar 
bet oordeel van het met de beslissing belast 
gezag, moeten geacht worden een nadeeligen 
invloed op het onderwijs te zullen oefenen; 

dat na de door zwangerscbap en bevalling 
veroorz>iakte verhindering cler onclerwijzeres 
die het hier geldt, om bare betrekking waar 
te nemen, de zorg voor een zeer jong kind 
op haar zon komen te rusten, en er clus zeker 
alle reden bestond .om aan te nemen, dat, ook 
na afloop van het aangevraagcl verlof, het niet 
raadzaam zou zijn baar in hare betrekking 
te handhaven ; 

dat immers - afgescheiclen van de hier bniten 
beschouwing blijvencle eischeu aan de vrouw 
als moeder jegens bare kinderen te stellen, 
maar uitsluitend met het oog op de helangen 
van het ondorwijs, - moet worden in aanmer
king genomen, dat al worclt ook gedurende 
den tijd clat de moeder onderwijs geeft, het 
kind aan een ancler toevertrouwd, toch de moe
der vaak vermoeid door de te buis aan het 
kind gewijde zorgen ter school zal komen en 
hare gedachten veelal bij bet achte rgelaten 
kind zullen verwijlen , zoodat zij zicb niet ge
beel onbevangen aan bare taak op school zal 
kunnen wijden ; 

clat clit vooral klemt, waar, als bier, de 
onderwijzeres gedurende den ganschen scbool
tijd in de haar toevertrouwde klasse moet 
aanwezig zijn; 

dat bovendien de taak van onderwijzers en 
onderwijzeressen uiet beperkt is tot het geven 
van onderwijs op school, maar daartoe ook 
behoort bet zich door voortclurencle studien 
steeds meer voor het onderwijs bekwamen, het 
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zich voorbereiden voo1· bet onderwijs van den 
volgenden dag en bet nazien van bet werk 
der leerlingen - waarbij de h uiselijke zorg 
voor een gezin met zeer jonge kinderen en de 
tijd daaraan te wijden niet anders dan belcm
merend kan werken en alli cht aan de onder
wijzeres de opgewektheid en frischheid van 
geest zal ontnemen voor het geven van goecl 
lager onderwijs onmisbaar ; 

dat dus soortgelijke overwegingen als die 
den wetgever gele id hebben tot bet algemeen 
verbod van het drij,·en van handel en het uit• 
oefenen van nering of beroep , alsmede bet be
kleeden van ambten of bedien ingen door on
derwijzers van bet lager onderwijs, zonder door 
Gedeputeerde Staten verleende vrijstelling, 
zich in gevallen als het bier zich voordoencle, 
verzctten tegen het handh aven der onder
wijzeresse in hare betrekking op de school ; 

dat aan de voormelde bezwaren niet op 
voldoende wijze zou worden te gemoet geko
men door de bereidverklaring der onderwijzeres 
om gedu rendc het haar te verleenen verlof 
eene plaatsvervangster te stellen, eensdeels 
omdat die bezwaren zich ook na afloop van 
h et gedurende de zwangerschap en de beval
ling te ve rleenen verlof zouden doen gelden, 
anderdeels omdat zelfs indien het mogelijk zou 
bl ijken geschikte plaatsvervangsters te vinden , 
hetgeen naar de opgaven van het gerneente
bestu ur van Veenda,n dikwijls niet gemakke
lijk zal zijn , de belangen van het onderwijs 
door herhaalde afwisseling van onderwijzend 
personeel geschaad worden ; 

dat dus Gcdeputeerde Staten van Groningen 
ten onrechte hunne goedkeuring hebben ont
h ouden aan het voormelde besluit van den 
gemeenteraad van Veenda,n; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van bet bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Groningen goed
keuring te verleenen aan het besluit van den 
raad der gemeente Veencla,n van 19 Mei 1904, 
waarbij G. BIEZE geboren ULLMANN eervol 
is ontslagen als onderwijzere,s aan de school 
aan het B eneden- Oosterdiep aldaar. 

Onze Minister ,an Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. B. A.) 

8 December 1904. BESLUIT , tot va tstelling 
van het tijdstip van aanvang van de over
neming ter slachting, bedoeld in het Ko
ninklijk: besluit van 2 September 1904 
(Staatsblad n°. 219). S. 251. 

B epaald op 1 Janua,·i 1905. 

12 December 1904. ARRF:ST Yan den R oogen 
Raad der Nederlanden, houdende besli sing 
dat zij die, niet voorzien van jachtacte of 
bnitengewone machtiging, zich begeven 
naar tuinen of fruitboomgaarden om daar 
op last van den eigenaar of rechthebbende 
ch adelijke vogels te schieten, ingevolge 

art. 12 aanbef en b der J acbtwet vallen 
onder de uitzonderingsbepaling van art. 3, 
5°. der Wapenwet. 

De Hooge Raad , enz. ; 

Gelet op het midclel van cassntie, door den 
requi rant voorgesteld bij rnemorie: 

Schencling van de artt. 1, 2, 3 sub 5 der 
wet mn 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 81) in .er
band met de artt. 1, 16, 20 en :26 der wet toL 
regeling der jacbt en vi8scherij, van 13 Juni 
1857 (Staatsblad n°. 87) ; 

OYerwegende, dat den gercquireerde bij dag
vaarding is ten laste gelegd, dat hij in den 
voormiddag van 11 Mei 1904 te Dordrecht op 
den openbaren weg een geweer heeft bij zich 
gehad; 

dat bij het bestreden vonnis dit fe it en ge
req uireerdes schuld daaraan als wettig en 
overtuigend bewezen is aangenomen, <loch 
hij te dier zake niet trafbaar is verklaard en 
ontslagen van alle rechtsvervolging op grond 
dat hij , met het scbietgeweer zich begevende 
naar den fruitboorugaard van R , om aldaar met 
diens vergunning schadelijke Yogels te schieten, 
zoude vallen onder de uitzonderingsbepaling 
van art. 3, n°. 5 · der wet op het dragen van 
wapenen, in verband met artikel 12 b der 
Jachtwet; 

0. ten aanzien van het t<:gen cleze beslissing 
gerichte micldel: 

dat volgens art . 3 n°. 5 voornoemd, het in 
art. 1 dier wet vervatte verbod tegen het bij 
zich hebben van wapenen op den openbaren 
weg of op eenige voor h et publiek toeganke
lijke plaats niet is van toepassing op hen, d ie 
krachtens de bepalingen mn de wet op de 
ja cht en vis cherij bevoegd 0111 hetzij in open, 
h etzij in gesloten jachttijd buiten openbare 
wegen en voetpaden zich met schietgeweren 
in het veld te bevinden, zich op weg bev in
den om van die bevoegdheid gebruik te 
ma ken; 

dat art. 12 aanhef en b der Jachtwet, be
palende dat geene jachtakte nog bu itenge• 
wone machtiging wordt vereischt voor het 
schieten van scbadelijke vogels in tuinen en 
frui tboomgaarden, door of op last van den 
eigenaar of rechthebbenden claarmede dezen 
personen de bevoegdheid verleent, zich tot 
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voormeld doe! in die tuinen en boomgaarden 
te bevinden met schietgeweer ; 

dat derhalve die personen zich daartoe met 
dit wapen naar die plaatsen begevende, vallen 
onder bedoelde uitzondering; 

dat ook ni t de geschiedenis dier bepaling, in 
het bestreden vonnis uitvoerig weergegeven, 
duidelijk blijkt van 's wetgevers bedoeling, 
om op hen, die overeenkomstig art. 12b der 
J achtwet noch jachtakte noch buitengewone 
machtiging behoeven, het verbod om wape
nen bij zich te hebben niet toepasselijk te 
verklaren; 

dat mitsd ien het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

(W. V. ''l' R. 8156.) 

13 December 1904. BESLUI'l', van den Minister 
van W aterstaat, H andel en Nijverheid, 
houdende vaststelling van het formulier 
bedoeld in art. 2 van het besluit van 
2 September 1904 (Staatsblad n° .. 219). 

De Minister van Waterstaat, H andel en Nij 
verheid ; 

Gelet op artikel 2 van het K oninklijk besluit 
van 2 September 1904 (Staatsblad n°. 219), 
houdende bepalingen ter bevordering van de 
bestrijding van de tu bercnlose onder het 
rnndvee ; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
het in artikel 2 bedoelde formn1i~r. ter mede

deeling van bet verlangen om runderen, welke 
op tuberculose duidende verschijnselen ver
toonen, tegen scbadeloosstelling door het Rijk 
te doen overnemen, luidt als volgt: 



D e ondergeteckende (a) . . ' (b) . . , te (c) 

geeft, met verstrekking van onderstaande inlichtingen, hct vc l'l angen te kenncn, dat (a') 
d rund 

h em toebchooren00 runderen ' 
betwelk 
we ke- • 

. . vertoon t worde 
naar z ijne mcenmg, op tuborculose dmdende versch ijnselen ve rtoone il, door het Rijk worden ovcrgcnomen tegon cone schadcloosstelling, 

berekend ovorecn komstig de artikelen 3 en 4 van het Kon inklijk beslui t van :l September 1904 (Sfac,tsblacl n°. 219). 

INLI OHT INGE BETR]H?FE "DE DETER OVEH A.ME AANGE13ODE ,N D ER JtN. 

Ouderdom. Geslacht. K.len1·. 

2. 

3. 

(f) . 

(a) Naam eu voomamen van den verzoeker. 

Bijzondere 
kenteekeneu. 

Tijd, Reeds 
gedurende 
welken het 
dier in bet , 

bezit van den °ndcrzoch~ , beh andeld . 
verzoeke1· is (getubercuh-1 (e) 

geweest. necrd). 
(e) ---- ----;-------- --- ---

(g) . 

i 
Hotlveel runde

ren heeft de 
aanvrager? 

(b) Vermelding, of de verzoeker is fokker, vetweider betzij iets anders (in het laatstc gcval op te gi)ve11, wat hij is). 

Bijzonderheden , 
welke voor over· 
weging van de 
aanvrage van 
belang zijn. 

(c) Naarn van de gemeente (wanneer de woonplaats van den verzoekcr ligt b innen een onderdeel met een afzond erlijkon naam, is tcvens de 
naam van dat onderdeel:te vermelden). 

(cl) .A.antal van de ter overnmne aangeboden rnndercn. 
(e) Tc bcantwoordcn met ,,ja" of ,,ncen" ; bij bevestigende bcantwoording moet een rapport van den vcearts, die bet onderzoek of de behan • 

deling hecft ingcsteld , bij de in Y.encliug deze r aanvragc wordcn overgelegd ; daaruit moct blijkcn, waarom hot dior gcnoht wordt aan 
olinisohe tuberoulose te lijden. 

(f) Dagteekening. 
(g) Onderteekening. 

>
c,:, 
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N.B. Na invulling is dit fonnulier doui· dell 
verzoeker, ter doorzencling aan het Depar
te,nent van TVaterstaat, Handel en Niji:e,·
heicl (afcleeling Landbomu), te sturen: 

hetz'ij aan het h oofd- of afdeelingsbe
stuur eener binnen zijue provincie op het 
gebied van den landbouw wer kzame ver
eeniging ; 

hetzij aan den burgemeester zijner 
woonplaats; 

hetzij aan den d istrictsveearts, binnen 
wiens ambtsgebied zijne woonplaats is 
gelegen. 

's Grnvenbage, den 13den December 1904. 

14 December 1904. BESLUIT, tot wijziging van 
het bijzonder reglernent van politie voor 
het kanaal, uitgaande Yan bet kauaal van 
Amsterdam naar de Merwecle bij Schotclei,-
1·en, langs de Linge en door Gorinchem 
naar de Merwtde, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 30 J anuari 1894 (Staatsblad 
n°. 9). S . 252. 

WIJ WlLHELMIN A, F.NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, H andel en Nijverheid , van 11 No
vember 1904, L•. G., afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats-
blacl n•. 69) ; 

Gelet op artikel 1 van het algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, ha
vens, sluizen, bruggen en daartoe beboorende 
werken , onder beheer van bet Rijk, vastgestelcl 
bij Koninklijk besluit van 13 .Augustus 1891 
(Staatsblad n°. 158) en laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 8 Juli 1897 (Staatsblacl 
n°. 174) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
29 November 1904, n• . 15) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
Minister voornoemd, van 9 De ember t.)04, 
n•. 190, afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. Tt~sscben de artikelen 11 en 12 van bet 

bijzonder reglement van politie voor het ka
naal, uitgaande van bet kanaal van Amsterdam
naar de Menuecle bij Schotcleuren, langs de Linge 
en door Gorinche,n naar de Me:nuecle, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 30 J anuari 1894 
(Staatsblact n•. 9), wordt ingevoegd het vol
gende: 

[Qualiteit 
en 

bandteekening 
van, dengene, doot· wiens 

tusschenkomst de 
doorzcnding plaats 

vinclt.] 

[Dagteekeuing 
van 

cl orzcnding.] 

Gezien: 

De Minister voornoemd, 
( get. ) DE ]\LI.REZ On;xs. 

,.A.rtikel llbis." 
,,Met nfwijking in zooverre van den derden 

volzin van artikel 15, eerste lid, van bet alge
meen reglement, is bet verboden de stoomfluit 
te gebruiken voor andere doeleinden dan tot 
bet geven van de se inen, opgenomen in de 
bepalingen tot voorkoming van aanvaring of 
aandrijving op de openbare wateren in bet 
Rijk, die voor de scheepvaart open staan ." 

b. A.an artikel 13, eerste lid, van het eerst
aa ngebaald reglement wordt toegevoegd bet 
volgende: 

,,e. met geldboete van ten boogste vijf en 
twintig gulden, cle overtreding van artikel 
llbis." 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en aan den Raad 
van State in afschrift zal word en medegedeeld . 

Het Loo, den 14den December 1904. • 
(get.) WILHELMI .A. 

De Min. van Watersfaat, Handel en Nijve:rheid, 
(get. ) m, MAREZ OYENS. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1904.) 

14 December 1904. BESLUIT tot wijziging van 
bet Koninklijk besluit van 22 April 1901 
(Nederlancl~ch Staatsblact n•. 78a en Inclisch 
Staatsblad n•. 225), ter nadere voorziening 
in de godsdienstige behoeften van de 
Cbristelijke gemeenten en van de garni
zoenen in Nede,·landsch-Indie. S. 253. 

WIJ WILHEL:MIMA., ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Kolonien, van 9 December 1904, litt . .A. 1 , 

n°. 15 ; 
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Hebben goedge,·onden en verstaan : 
Artikel 6, sub a, van het Koninklijk besluit 

Yan 22 April 1901, n°. 68 (Nederlandsch Staats
/Jlad n•. 78 a en lndisch Staaatsbl .td n°. 225) 
wordt gele>1en al s volgt: 

,,cene maandelijksche bezoldiging van f 150 
(een lwnderd vijfti_g gi.Zden), welke bezoldiging, 
na gebleken voortdurende plichtsbetrachting, 
door den Gouve rne ul'•Genoraa l drie n1alen, 
telkens na drie jaren, met f 20 (twintig gulden) 
's maands kan worden verboogd, met diim 
verstande dat Yoor de toekenning van deze 
verhoogingen de tijd, gedurende welken zij 
,66r hunne ambtelijke aanstelling werkzaam 
waren onder het genot van eene toelage, zal 
mecletellen". 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van <lit beslu it, hetwelk in het 
Staatsb/ad geplaatst en waarvan afschrift aan 
de Algemeene Rekenkamer gezonden zal 
worden. 

Het Loo, den 14den December 1904. 
(get. ) WILHELMINA. 

De .'Iinister van K oloniifn , (get.) lDENilURO. 

(Uitgeg . 20 Dec. 1904.) 

16 December 1904. BESLU lT tot nadere ,er
lenging van den termijn, gesteld in artikel 
3 van het Koninklijk besluit van 8 l\foart 
1879 (Staatsblad n°. 40), houdende bepa lin
gen omtrent het bewaren der oude rech
terlijke archieven , welke dagteekenen van 
v66r de invoering der Fransche wetgev ing. 
s. 254. 

Wu WILHELMINA, :i;Nz. 

Op de gemeenschappclijke voordracht van 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
rnn Justitie en van Financien, van 15 Octo
ber 1904, n°. 2.557, afdeeling Kunsten en W e
ten schappen, van 20 October 1904, n°. 1161, 
afdeeling C. , en van 22 October 1904, n°. 35, 
afdeeling Registratie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Novembe r 1904, n°. 17) ; 

Gelet op bet nader rapport van voornoemde 
Ministers van 1 December 1904, n° . 2952/1, 
afdeeling Kunsten en W etenscbappen, van 
5 December 1904, l ste afdeel ing C., en van 
12 December 1904, n°. 50, Registratie; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de termijn , laatstelijk bij 

Ons besluit van 18 December 1901 (Staatsblacl 
n°. 269) gesteld voor de overbrenging van de 
oude rechterlijke archieven, welke dagteekenen 
van v66r de invoering der Fransche wetgeving, 
nnar de bewaarplaats der Rijksarchieven te 
's Gravenhage of naar het arch iefdepot, ge- 1 

1904. 

ves tigd in de hoofdplants der onde rscheidene 
provincieu , uader wordt verlengd tot 1 .Tam1 -
ari 1910 • 

Onze Ministers voornoemd :<ijn, ieder \·oor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van d it besluit, dat in het Staatsblacl zal wor
den .geplaatst en waarvan afscbrift zal worden 
gezonclen aan den Raad vau State. 

Het Loo, den 16don December 1904. 
(get.) WILH ELl\UN A. 

De Min. van Binnml. Zake11, (get. ) :K u YP}:R. 

De Minis/e,· van Justitie, (get.) J. A. LOD"F. 

De Minisfe,· van F inancien , 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

( Uitgeg. 3 Jan. 1905.) 

20 Dece,nbe,· 1904. BES LUIT, houdende ophef 
fing en aanwijzing van een heerbaan . 
S. 255. 

WrJ WILHELMINA , }:x7 .. • 

Op de voordracht van Onzeu Minister van 
Financien, van 16 December 1904, n°. 54, Jn 
voen-echten en Accijnzen ; 

Gelet op artikel 38 der Algemeene W et van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) : 

Herzien hot Koninklijk besluit van 12 Juni 
1839 (Staatsblad u0 • :l3) : ' 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De bij § 3 van bovengemeld besluit 

gedane aanwijzing van den weg van Rolduc 
over Ke,·k,·ade, Valkenhwizen naar Hee,·len en 
Maas/rich/ als heerbaan voor den in- _en uit
voer van goederen wordt ingetrokken. 

2. De steenweg van Holz over Ke,·krad, , 
Valkenhuizen naar Heer/en en 111:aastricht word t 
aangewezen als heerbaan , oor den in- en uit-
voer van goederen. · 

3 . Dit besluit treedt in werkiug op den 
15 Januari 1905. 

Onze Minister van l<'inancien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad en in de Staatscoivrant zal worden ge
plaatst. 

's Gravenhage, den 20sten December 1904. 
(.get. ) WILHELl\fI:N A. 

De 111:inister van F-inancilfn , 
(get.) HARn: YAN TECKLENBURG. 

(Uitge.'] . 28 Dec. 1904.) 

21 Deceinbe,· 1904. BESLU lT , tot vernietiging 
,an bet besluit van burgemeester en wet
houders van Goude:rak van 31 Augustus 
1904, waarbij aan T. D. BOTH PzN. , aldaar, 
vergunn ing voor den verkoop van sterken 
drank in h ot kleii1 is vcrleend. S. 256. 

WrJ WILHF~LMINA, Exz. 
Op de voordracht van Onzen )[inister van 

~o 
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Binnenlandscbe Zaken van -9 Noveml:!9r 1904, 
n°. 9010, afdeeling Binnenlandsch Bestuur , 
betreffende • bet besluit van burgemeester en 
wethouders van Gouderak van 31 Augustus 
1904, waarbij aan T. D . BOTH PzN., aldaar , 
,ergunning is verleend voor den verkoop van 
ste rken drank in het klein; 

Overwegende, dat voor de gemeente Go,.de
rak bet maximum aantal der vergunningen 
voor den verkoop van sterken drank in bet 
kle in 7 bedraagt; 

dat er op 31 Augustus 1904 in die gemeente 
reeds 7 zoodanige vergunningen ,varcn ver
leend ; 

dat we! is waar op 12 Juni 1904 de houder 
van een d ier vergunningen is overleden, zon
der dat de erfgenamen bet bedrijf hadden 
voortgezet op groncl van artikel 8 der wet van 
28 J uui 1881 (Sfaatsblad n°. 97), gewijz igd bij 
cle wetten van :.!3 April 1884 (Staatsblacl n°. 54), 
16 April 1885 (S taatsblad n°. 78), 15 April 1886 
(Staa.tsblacl n°. 64), bij artikel 2 van de wet 
van 31 December 1887 (Stacitsblad n°. 265) en 
bij de wet van 27 April 1901 (Staatsblacl n°. 85), 
doch dat burgemeester en wethoudet"s op 
31 Augustus 1904 niet op grond van artikel 9, 
2°. dier wet de vergunning hadden ingetrok
ken, zoodat zij op dien dag als nag bestaande 
moest warden aangcmerkt ; 

dat dus de vergunning aan T. D. BOTH PzN. 
niet ve rleend mocht warden zonder dat inge
volge artikel 2, alinea 3, van voormelde wet 
daarvoor machtiging was verkregen van Ge
deputeerde Staten; 

dat die machtiging niet is verleend; 
dat mitsdien voormelde vergunning is ver

leend in strijd met bovengenoemde wet; 
Gelet op artikel 153 de t· Gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

6 December 1904, n°. 23) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnen laud che Zaken van 17 Decem
ber 1904, n°. 10435, afdeeling Binnenlandsch 
Bestum; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van burgemeester en 

wethouders van Gouderak van 31 Augustus 
1904 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de nitvoering van dit beslui t, 
hetwelk in het Staatsblacl geplaatst en waar
van afschrift aan den Raad van State gczon
den zal worden. 

's Gravenhage den 21sten December 1904-. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zalcen, (get. ) KUYPER. 

(Uitgeg . 5 Jan. 1905.) 

21 Dece,nbe,· 1904. B ES L UI 'l', houdende toe
passing van h et eerste lid van artikel 45 
der Landweerwet op de dienstdoende schnt
terijen van Z evenbergen, Vlaarclingen en 
Bo/sward. S. 257. 

vVIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 19 December 1904, 
n°. 2027 ., Afdeeling Militie en Schutterijen, 
betreffende verzoeken van de raden of, daar
toe door den raad gemachtigd, van burge
meester en wethouders van drie gemeenten, 
om gelijkstelling, voor de toepassing der wet 
op de schutterijen van 11 April 1827 (Staats
blad n°. 17, gewijzigd en aangevuld bij de 
wet van 15 April 1886, Staatsblacl 11°. 64), 
van de dienstdoencle schutterijen dier gemeen
ten en hare leden met de rustende schutterijen 
en bare leden ; 

Gezien art. 28 van bovenvermelde wet van 
11 April 1827 en art. 45, eerste l id, der L and
weerwet (Staatsblacl n°. 160 van 1901), alsmede 
Ons besluit van 14 J an uari 1903 (Staatsblacl 
11°. 34) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat, te rekenen van 1 Januaii 

1905, voor de toepassing der wet op de scbut
terijen van 11 April 1827 (Sfaa.fsblacl n°. 17; 
gewijzigd en aangevuld bij de wet van 15 April 
1886, Staatsblacl n°. 64) met de rnstende schut
terij en hare leden zullen zijn gelijkgestelcl 
de dienstdoende schutterijen en hare leden in 
de hierna genoemde gemeenten; 

Provincie Noorclbrabant: Zevenbergen. 
Provincie Zuidhollancl : Vlaa,·dingen. 
Provincie Frieslancl: Bolswarcl. 
Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Staatsblacl zal warden geplaatst en 
waarvan afsehrift zal warden gezonden aan 
bet D epartement van Oorlog. 

's Gravenhage, den 21sten December 1904. 

(get. ) WILHEL:MIN A. 

De Min . van Binnenl. Zaken, (get.) K U YPER. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1904.) 

21 December 1904. MISSIVE van den Comm is
sarisder koningin in deproviocie Overijsse l 
aan de bnrgemeesters in die provincie, 
betreffende de nitvoering van art. 15, 
tweecle lid, cler Landweerwet. 

Zijne Excellentie de l\iini ster van Staat, 
Minister van Oorlog, deelt mij bij scbrijven 
van 17 December j.l., Vlide afcl., n°. 134, 
mede, clat het is voorgekomen clat een dienst-
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plichtige bij de landweer niet beeft deelge
nomen aan het bij art. 29 der Landweerwet 
voorgeschreven onderzoek, omdat de burge· 
meester zijner woonplaats hem had aangezegd, 
dat bij bedoeld onderzoek niet behoefde bij 
te wonen, als zijnde hij onbezoldigd rijksveld
wachter. 

Zijne Excellentie de Minister van Justitie 
wiens gevoelen daaromtrent werd gevraagd , 
merkt evenwel op, dat onbezoldigde rijksveld
wachters niet behooren tot de categorie van 
beambten bij de rijkspolitie, als bedoeld onder 
11 van de kolommen 1, 2 en 3 van de lijst, 
vermeld aan bet slot van art. 1 van het land
weerbesluit II (Staatsblad n°. 220 van 1904), 
doch dat tot deze categorie alleen behooren die 
ambtenaren en beambten, die dee! uitmaken 
van het vaste corps der rijkspolitie. 

Ter voorkoming van onjuiste opvattingen 
dienaangaande, beb ik de eer U met bet voren
staande in kennis te stellen. 

De Co,nrnisscwis der Koningin in de provincie 
Overijssel, 

( get. ) LYCKLAMA. 

22 Decernbe,· 1904. BESLUI'f, tot wijziging van 
art. 3 van het Koninklijk besluit van 16 
November 1902 (Staatsblad n•. 196) tot 
vaststelling van eenen algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in art. 31 
der Ongevallenwet 1901. S. 268. 

WIJ WILHEL:MINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 November 1904 
n°. 4726, afdeeling Arbeid; 

Gezien art. 31 der Ongevallenwet 1901 (wet 
van 2 Januari 1901, Staatsblad n•. 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1904, 11°. 7); 

Gelet op h et nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1904, 
n°. 6264, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 3 van Ons besluit van 

16 November 1902 (Staat.Yblad n•. 196) wordt: 
1°. tusschen n•. 696: Laden of lossen van 

schepen (het bedrijf van) ...... X en n°. 696: 
Oesterputhouders (bet bedrijf van) of de oes-
tercultuur . ... .. VII, ingelascbt : ,.696a Mos-
selvisschersbedrijf (bet) ...... VI" ; 

2°. in plaats van n°. 602: Schelpenvisschers-
bedrijf (bet) met vaartuigen ...... X gelezen : 
,.602. Schelpenvisscbersbedrijf (bet) met vaar-
tuigen ... . .. VII" ; 

3°. in plaats van 11°. 603 :, Schelpenvisschers-
bedrijf (bet) zonder vaartuigen .... . . VI, ge-
lezen: ,,603. Scbelpenvisschersbedrijf (bet) 
zonder vaartuigen ...... IV" ; 

4°. in plaats van: 623. Visschersbedrijf (het) 
. .. . . . X, gelezen : 

,,623. Visscbersbedrijf (het) op de Zuiderzee 
...... VII ; 

,.623a. Visscbersbed rijf (bet) '.op de Zeeuw-
scbe en Zuidbollandscbe stroomen ...... VII ; 

,.623b. Vissch ersbedrijf (bet) op zoetwater , 
(behalve het zalmvisschersbedrijf) ...... V" ; 

6°. in plaats van: 627. Wiervisschersbeclr ijf 
(het) met vaartuigen X, gelezen : ,.627. 
Wiervisscbersbedrijf (bet) met vaartuigen 
...... VII"; 

6°. tusscben n•. 628: Wiervisscbersbedrijf 
(het) zonder vaartuigen, het persen daaronder 
begrepen . . . . . . VI, en n°. 629: Zandschip-
persbedrijf (het) ..... . IX, ingelascbt : ,.628a .. 
Zalmvisschersbedrijf (het) . . .. . . VIII". 

2 . De nieuwe indeeling, bedoeld in arti
kel 1, wordt geacht in werking te zijn getre
den op den l sten Februari 1903. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, clat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonclen aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 22sten December 1904. 

(get. ) . WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1906.) 

22 December 1904. BESLUI'f, tot wijziging van 
de tabel, bedoeld in artikel, 1 van bet 
Koninklijk besluit van 6 December 1902 
(Staatsblacl n•. 206) tot vaststelling van 
·een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in de artikelen 62 , tweede en 
derde lid , en 69, sub 1, 3 en 4, der On
gevallenwet 1901. S. 269. 

WIJ WILHEL:MINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 November 1904, 
n°. 4787, afdeeling Arbeicl; 

Gezien de artikelen 62, tweede en derde lid, 
en 59, sub 1 , 3 en 4 der Ongevallenwet 1901 
(wet van ;! Januari 1901, Staatsblad n•. 1); 

Gelet op art. 69, sub 6, der voorno13mde 
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1904, n•. 7a); 

Gelet op bet nader rapport van onzen voor· 
30* 
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noemden Minister van 20 December 1904, 
n°. 5265, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

In de tabel, bedoeld in artikel 1 van Ons 
besluit van 5 December 1902 (Staatsbladn°. 206), 
wordt: 

1 °. tusschen n°. 595: Laden of lossen van 
schepen (het bedrijf van) . . . 0.35 ... 1.89 en 
n°. 596: Oesterputhouders (het bedrijf van) of 
de oestercultuur .. . 0.33 ... 1.09 ingelascht : 
,,595a. Mosselvisschersbedrijf (het) ... 0.33 ... 
0.67" ; 

2°. in plaats van: 602. Schelpenvisschers
bedrijf (het) met vaartuigen ... 0.30 .. . 1. 73 , 
gelezen: .,602. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
met vaartuigen .. . 0.30 .. . 0.86" ; 

3°. in plaats van: 603. Schelpenvisschers
bedrijf (het) zonder vaartuigen ... 0.29 ... 0.86, 
gelezen : .,603. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
zonder vaartuigen . .. 0.29 .. . 0.38" ; 

4° .. in plaats van: 623. Visschersbedrijf (het) 
... 0.33 . .. 1.73, gelezen: 

.,623. Visschersbedrijf (het) op de Zuiderzee 
. .. 0.33 .. . 0.86 ; 

623a. Visschersbedrijf (het) op de Zeeuwsche 
en Zuidhollandsche stroomen . .. 0.33 .. . 0.86; 

623b. Visschersbedrijf (het) op zoetwater 
(behalve h et zalmvisschersbedrijf) . . . 0.33 ... 
0.48"; 

5°. in plaats van: 627. Wiervisschersbedrijf 
(het) met vaartuigen ... 0.35 ... 1. 73, gelezen : 
,,627. Wiervisschersbedijf (het) met vaartuigen 
.. . 0.35 ... 0.86" ; 

6°. tusschen n°. 628. Wiervisschersbedrijf 
(het) zonder vaartuigen, het persen daaronder 
begrepen ... 0.35 . . . 0.67 en 11°. 629. Zand- . 

schippersbedrijf (het) ... 0.33 ... 1.35, inge
lascht: .,628a. Zalmvisschersbedrijf (het ... 0.33 
.. . 1.09." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is helast met de uitvoering van <lit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 22sten December 1904. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) K UYPER. 

(Uitgeg . 5 Jan. 1005.) 

22 Dece,nbe:r 1904. B ESCHIKKING van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, hou
dende uitvoering van art. lOf, van het 
besluit van 10 November 1903 (Staatsb/ad 
n•. 274), gewijzigd bij besluit van den 
28 Juli 1902 (Staatsblad n•. 160). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 10/ van bet K oninklijk besluit 

van 28 Juli 1902 (Staatsblad n°. 160), gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 10 November 1903 
(Staatsblad n•. 274); · 

Heeft goedgevonden: 
de bij deze bescbikking behoorende mo

dellen I en II vast te stellen voor balans en 
voor winst-en-verliesrekening, te voegen bij het 
beredeneerd verslag, h etwelk het bestuur van 
eene vereeniging, vennootschap of stichting, 
toegelaten als uitsluitend in het belang van 
verbetering der volksbuisvesting werkzaam, 
jaarlijks aan burgemeester en wethouders der 
gemeente of gemeenten , waarin zij werkzaam 
is, beeft te doen toekomen. 

's Gravenhage, den 2'2sten December 1904 
(get .) K UYPER. 
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BALA rg OP 31 DECEMBER 190 . 

g-, B,uue J,;in<le 
n- A C T 1 V A. ,·erslag- ~orig 
r. janr. Jaar. 

Volg- 1 · Ei n<le Emde 
n um- p A S S I V A. verslag• Yor:g 
ruer. 1 jaar jaar. 

N og te storten op cle aandeelen 1) .. f . . ( . ) 
Gebouwde eigendommen met erven 

1 Nominaal beclragcleru itgegevenaan-
deelen . . . . . . . . . . . . . . . . . f . . ( .. ) 

(na de afscbrijving in de winst- en 
ve t"lies-rekening vermeld 2; 

A .. .. straat N°. . f . 
B . ... straat N°. . f .. 

Totaal 
Bouwterrein 3) 
A terreiu aan de .. straat . . f .. 
1B terre in aan de . . straat . . f . . 

. . f. . ( . :) 

2 Reserverekening (ongerekencl de ver
meerclering of vermindering ten 
gevolge van de uitkomsten van bet 
verslagjaar) . . . . . . . . . . . . . . f . 

3 Fonds voor onderboucl en herstel 7) . f . 
4 tichuld aan de gemeente: 8) 

A. Voorscbot voor den bouw 
van bet ... blok f . . 

B. Voorscbot V°.!!!..__ _:_../ _:_ . 

( .. ) 
( .. ) 

Totaal 
Beleggingen (gespecificeerd) 4) 
Diverse debiteuren: 

. f. 

. f. 
( .. ) 
( .. ) Totaal . ( .. ) 

A . Op het einde van het ver-
1 slagjaar nog te ontvangen 

I
, h~urpe~n ingen, voor zoo\·er 

met onmbaar 5) ... f . 
B. Andere debiteuren . . f . 

I 
Totaal 

Kassa. 
A. Bij bankinstellingen . f . . 
'B. In geld . . . ._._ . _. ;_:....f...:_-

. . . f . . ( .. ) 

Totaal . . . f . . ( • • ) 
Win t-en-verliesrekening voor saldo 

verlies 6) . . . . . . . f._ :_:_ 

5 Obligatieleeningen : 9) 
A. Leening van bet jaar . f . 
B. Leening van bet jaar . f. . 

Totaal . 
6 Diverse creditenren ...... . 
7 Winst-en-verliesreken ing voor 

saldo winst 6) . . . . . . . . . 

. f. 

. f. 

. J. 

( .. ) 
( .. ) 

( .. ) 

Totaal . f . . ( .. ) Totaal . . . . f . . ( .. ) 

A.ANTEEKE I GEN . 

1) Deze post komt slecbts te pas, als de aandeelen niet zijn volgestort. 
2) In cle Toelichting is voor elk blok afzonderlijk op te geven, hoeveel de gebouwen aan

vankelijk bebben gekost (afzonderlijk en met inbegrip van het terrein), en boeveel daarop i 
afgescbreven. 

3) Indien bet bouwterrein voor een ander bedrag op de balans voorkomt, clan oor pronkelijk 
daarvoor is gegeven, is in de Toelicbting bet oorspronkelijk ·bedrag te vermelden. 

4) Met gespecificeerd wordt bedoeld afzonderlijke vermelding van de op verscbillencle wijze 
belegde gelden. In de Toelicbting is nader op te geven welke effecten bet licbaam beidt. 

5) Men zie de vierde aanteekening bij het model van een winst-en-verlie rekening. 
6) Deze posten sluiten elkander nit. 
7) Deze post komt slecbts voor, indien er een reserve voor alle of voor buitengewone onder. 

bonds- en herstellingskosten wordt gemaakt. 
8) In de Toelichting is voor elk voorscbot afzonclerlijk op te geven, boeveel het oorspronkelijk 

bedragen beeft en boeveel er afgelost is. 
9) In de Toelichting is van elke obligatieleening op te geven bet oorspronkelijk bedrag, en 

bet beclrag dat afgelost is. 
Behoort bij bescbikking van den Minister van Binnenlanclsche Zaken van 22 December 1904, 

n°. 9509, afdeeling Binnenlandsch Bestuur. 
Mij bekend , 

De Sec,·etm·is-Genesaal, (get.) DIJ CK)H;,:sn:R. 
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MODE L 11. 
WIN ST -EN - V ERLIE S REKEN ING-. 

Y E R LI ES. 

1 Saldo verlies vorig jaar 1) . . . . . . . 
2 Onderhoud van eigendommen (of storting in 

het fond s voor onderboud of herstel) 

""WI NS T. 

f.. I Huurpenningen 4) : 
A Blok aan de . . straat . f . 
B Blok aan de . . straat . f . f .. 

3 Afschrijv ing op de eigendommen: 
A op het bouwblok . . . f . . . Totaal . . . f 

B op de bezittingen aan de . f . 

Totaal 
4 Rente aan de gemeente betaald 2) : 

A op het voorschot in zake 
den bouw van bet blok f. 

B op het voorschot in zake f . 

2 
3 

. f . . 

Rente van beleggingen en van belegd kasgeld. 
Bijdrage van de gemeente ter tegemoetkoming 

in de ajlossing van rentelooze voorschotten 
ingevolge art. 30 der Woningwet : 

A in zake het voorschot voor den 
bouw van . . . . . . . .f . 

B in zake het voorschot voor f . 
Totaal . . . f .. Totaal 5 Rente op obligatien en andere schulden aan 

particulieren : 
A op de leening van het jaar . f . 
B op de leening van het jaar . f . 
C voor opgenomen kasgeld . f . 

4 V oordeelig koersverschil op effecten 
5 Diverse ontvangsten 5) . 

Totaal der winstposten 

; 
j ......, 
j 

Totaal . . . 
S Oninbaar bedrag der alsnog verschuldigde 

huurpenningen (naar schatting) : 

f . . 6 (Saldo verlies over het verslagjaar, zoo moge- j 
lijk te dekken uit de reserverekening 6) . 

A voor zoover betreft bouwblok aan 
de . . . . straat . . . f . 

B voor zoover betreft bouw
blok aan de . . . straat f . 

C voor zoover aangaat huur
penningen over voorafgaan-
de jaren . f . 

7 Grondbelasting . 
8 Bedrijfsbelasting. 
9 Onkosten . 

Totaal 

10 Salarissen . . . . . . 
11 Koersverlies op effecten . 

Totaal der ve rliesposten 
Sal do winst : 

te verdeelen als volgt : 
a. pCt. over het door de aandeelhou

ders gestorte bedrag 3) . . f . 
b. toe te voegen aan de reser-

ve-rekening . _ . _ _ . f __ . _ 
Totaal 

Te zamim 

f .. 
f .. 
f .. 
f .. 
f .. 

L 
f .. 

f .. 

f .. 

AA NTEEKENI N GEN. 

Te zamen 

1) Deze post komt slechts te pas, wanneer het verlies over het vorig jaar niet uit de 
reserverekening kon worden gedekt. 

2) W anneer rente en afloss ing in eene annu'iteit zijn vereenigd, moet hier worden geboekt 
het bedrag aan rente, dat in het verslagjaar in de annu·ite1t begrepen is. 

3) Wanneer volgens de statuten aan de aandeelhouders boven de rente, waarop zij over het 
verslagjaar ten h oogste recht hebben , moet worden uitgekeerd de rente, die zij in vorige 
jaren minder hebben ontvangen dan de statutaire uitkeering, dan moet in de Toelichting 
worden verrneld op hoeveel percent rente de aandeelhouders uit de winst-en -verliesrekeningen 
van het verslagjaar en volgende jaren alsnog recht h ebben uit hoofde van vorige jaren. , 

4) Onder dezen post is te boeken het bedrag der b uurpenningen, die over het verslagjaar 
verschu ldigd waren, te specifi.ceeren naar de verschillende bouwblokken . Onder de verlies
posten (zie n°. 6) wordt geboekt wat op het einde van het verslagjaar geacht wordt oninbaar 
te zijn. De wel inbaar geachte, maar nog niet ontvangen gelden moeten op de balans onder 
.diverse debiteuren worden , ermeld (zie post 5 der Activa). 

In de Toelicht ing moet voor elk blok worden opgegeven hoeveel in het ve rslagjaar ver-



loren i gegaan door bet onverbuurd blijven 
van woningen. 

5) In de Toelicbting zijn de diverse ont
vangsten zooveel mogclijk te specificeeren ; 
daaronder zijn ook te brengen buurpenningen 
die reeds als oninbaar bij het verlies zijn ge
boekt, doch alsnog ontvangen werden. 

6) Deze tot afsluiting dienende post en de af
sluitpost aan de verlieszijde sluiten elkander uit. 

Behal-ve de i.itd,·itkkelijk gevraagde inlichtin· 
gen, z{jn op alle posten, zoowel t·an de balans 
als van de winst-en-verlies,·ekening, zoo ruini 
,nogtlijke toelichtingen gewenscht, ter voorkoming, 
dat clie nadel' gevraagd moeten warden. 

Beboort bij bescbikking van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken van 2"2 December 
1904, n°. 9509, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur. 

Mij bekend, 
De Sec·retaris· Gene/'aal, (qet. ) DIJCKMEESTER. 

23 December 1904. Bll:SLUI'l', tot aanwijzing 
van de perceelen, welke onteigend moeten 
worden voor den aanleg van een inlaagdijk 
in den calamiteuzen polder Anna Friso. 
S. 260. 

23 Decemb1w 1904. BESLUIT, tot bet toekenuen 
van vrijdom van belasting voor ijsazijn 
en azijnzuuranhydrid , benoodigd bij bet 
vervaardigen van chemische producten . 
s. 261. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 28 November 1904, n°. 67, In
voerrechten en Accijnzen ; 

Gezien art. 7, litt. b, cler wet van 27 Juni 
1876 (Staatsblad n°. 130); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1904, n°. 8) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Min ister van 21 December 1904, 
n°. 16, Invoerrechten en Accijnzen; 

H ebben besloten en besluiten: 
Vrijdom van belasting te verleenen voor 

ijsazijn en azijnzuuranhydrid, benoocligd b ij 
het vervaardigen van cbemische producten ; 

een en ancler op den voet van het reglement, 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 
12 Juni 1847 (Stnatsblad n°. 31) en art. :l en 
volgende van bet Koninklijk besluit van 26 No
'l!ember 1876 (Staatsblarl n°. 236), gewij7,igd bij 
Ons besluit van 14 J uni 1901 (Staatsblad 11°. 146) 
en onder zoodanige verdere voorzieningen 
tegen misbruik, als door Onzen Minister van 
Financien worden noodig geoordeeld. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 

4,71 

uitvoering van d it besluit hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarYan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 23sten December 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Ministel' van Financien , 
(qet. ) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitge_q. 7 Jan. 1905.) 

23 December 1904. BESLUIT, houdende naderc 
bepalingen nopens den vrijdom van het 
invoerrecht op houtgcest. S. 262. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen .Minister Yan 
Financien van 28 November 1904, n°. 68, In
voerrech ten en Accijnzen ; 

Gezien art. 2, la. a, der wet van 7 Juli 1865 
(Staatsblad n°. 80), alsmede het Koninklijk be
sluit van 14 September 1872 (Staatsblad n°. 89) ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies Yan 

13 December 1904, n°. 9); 
Gelei op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 21 December 1904, 11°.17, 
Invoerrechteu en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiteu: 
In art. 2, la. b, van het Koniuklijk besluit 

van 14 September 1872 (Staatsblad n°. 89) 
wordt in plaats van : .,twintig hectoliter", ge
lezen : .,een hectoliter". 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblacl ?:al worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 23sten December 190-1. 
(get.) WILHELMINA. 

De Mi11ister van Financien, 
(get.) HARTF. VAN TECKLENli RG. 

(Uitgeg. 7 Jan. 1905.) 

23 Decembe,. 1904. BJ:SLUlT, houdende bepa
lingen omtrent vrijstelling van invoerrecht 
voor aether su!furicus en collodion, be
nood igd b ij de vervaardiging van photo
grapbiepapier. S. 263. 

WrJ WILHELMINA. }; Nz. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
F inancien van 30 November Hl04, n°. 25, In
voerrechteu en Accijnzen ; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent 
vrijstelling van belasting voor buitenlandscho 
goecleren ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1904, u0 • 10); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 December 1904, 
n°. 18, Iuvoerrecbten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten : 
A.rt. 1. Aether sulfuricus en collodion, be

noodigd biJ devervanrdig ingvan photograpbie
papier, wo1·den onder de volgende bepalingen 
vrijges telcl van invoerrecbt. 

2 . Hij, die de vrijstelling verlangt, ricbt 
zicb daartoe tot Onze_n Minister van Financien, 
met opgaaf van de gemeente, waar de fabriek 
van pbotograpbiepapier is gelegen , de kadas
trale sectie en het nonuner van de fabriek en 
de boeveelbeid van elk der voormelde vloei
stoffen, welke jaarlijks noodig wordt geac\lt. 

Onze voornoemde Minister bepaalt de hoe
veelheid, welke per jaar met vrijstelling kan 
worden ingeslagen , alsmecle het minimum 
voor elken inslag. 

3. Bij den invoer van aether sulfuricus en 
collodion , waarvoor de vrijstelling word t ver
langd, wordt van dnt verlangen melding ge
maakt in de aangifte, voorgeschreven bij art.120 
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsbla,l n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het in
voerrecht zekerheid is gesteld, een volgbrief 
afgegeven, waarin ook bedoeld verlangen ver
meld worclt. 

Het vervoer van de vloeistoffen naar de fa. 
briek geschiedt onder verzegeling. 

4 . De inslag in de fabriek heeft plants onder 
toezicbt van ambtenaren cler invoen·ecbten en 
accijnzen, in wier tegenwoordigbeid de aether 
sulfuricus dadelijk wordt vermengd met 1 kilo
gram aceton per 100 kilogram en de collodion 
met 2 kilogram zuiveren methylalcohol en 
0,5 kilogram aceton per 100 kilogram. 

De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 
vcrklaring nopens de ingeslagen hoeveelheid 
en de vermenging. 

De voor de vermenging benoodigde stoffen 
worden op kosten van den fabrikant geleverd 
door den ontvanger, onder wiens kantoor de 
fabriek is gelegen. 

5 . De vermengde stoffen mogen tot geen 
ander doel worden gebezigd dan bij de ver
vaardiging van photographiepapier en mogen 
niet uit de fabriek worden uitgeslagen . 

6 . De ontvanger, onder wiens kantoor de 
fabriek is gelegen, houdt van den met vrij
stelling ingeslagen aether sulfuricus en collo
d ion met den fabrjkant eene rekening. 

"'\,Vanneer meer is ingeslagen clan de hoeveel
heid, waarvoor over bet loopend jaar v rijstelling 

lrnn worden genoten, wordt voor chit meerdere 
de volgbrief niet gezuiverd en bet inYoerrecbt 
op de gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgenietende levert bij het einde 
van bet jaar ten kantore van den betrokken 
ontvanger eene schriftelijke en onderteekende 
opgaaf in van de hoeveelheden met nijstelling 
van invoerrecht ingeslagen aether sulfmicus 
en collodion, die bij den afloop van dat tijd,,ak 
nog onverbruikt voorhanden zijn. 

Deze hoeveelheden worden als eerste inslag 
in het volgend jaar beschonwd en als zoodanig 
op de in art . 6 bccloelde reken ing gebrach t. 

Zoolang de voormelde opgaaf niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten. 

8 . De ambtenaren zijn bevoegd, met mach
tiging van den ontvunger, binnen acht ·dagen 
na den afloop van bet jaar , den voorhanden 
aether sulfuricus en collodion in de fabriek 
op te nemen, onverscbillig of de bij bet voor
gaand artikel voorgescbreven opgaaf al clan 
niet reeds is ingeleverd. 

9 . Onze Minister van Financien kan bij ge
bleken misbruik of poging daartoe , alsmede 
bij niet nakoming van de bepalingen van clit 
besluit, den fabrikant verderen vrijen invoer 
van aether sulfuricus en collodion ontzeggen. 

Onze Minister van Financien is bel-ast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waan·an af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 23sten December 1904. 
(get.) WILHELMIN A. 

De Ministe1· van Financii!n, 
(get. ) H ARTE VAN TECKLENBU RG. 

(Uitgeg . 7 Jan. 1905.) 

24 December 1904. BESLUIT, houclende wijzi
ging van bet Algemeen Reglement op den 
loodsdienst en bet Bijzonder Reglement 
op den loodsdierrst in het IVde en Vde 
district (Goedereede, Maas en Brouwers
haven), vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van den 2"2sten Januari 1902 (Staatsblad 
n°. 5) en sedert gewijzigd bij K oninklijk 
besluit van den 31sten J anuari 1903 (Staats
blad n°. 42) en van den 8sten Febrnari 
1904 (Staatsblad n•. 40). 264. 

WIJ WILHELMINA ' ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister Yan 
Marine van 11 November 1904, bureau G, 
n°. 41; 

Gezien de wet van den 20sten Aui:ustL1s 
1859 (Staatsblad n°. 93), gewijzigd bij de wet 
van den 6den April 1875 (Staatshlad n•. 62) ; 



Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13den December 1904, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Marine van den 22sten December 1904, 
bureau G, n°. 52 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van den l sten F ebruari 1905, 

met wijziging van het Koninklijk besluit van 
den 22steu J anuari 1902 (S taatsblad n°. 5), 
krachtens artikel 2 der eerstgenoemde wet , 
voor zooveel betreft het bij gezegd besluit 
vastgestelde en bij dat van den 3l sten Janu
ari 1903 (Staatsblad n°. 42) gewijzigde Alge
meen Reglement op den loodsdienst en van 
het mede bij eerstgenoemd besluit _vastgesteld 
en laatstelijk bij dat van den 8sten F ebruari 
1904 (Staatsblad n°. 40) gewijzigde Bijzonder 
Reglement op den loodsdienst in het IV de en 
V de district ( Goedereede, Maas en Brom oers
haven), de hierna genoemde artikelen van de 
bovenvermelde Reglementen te wijzigen als 
volgt: 

Algem een ,·egleinent. 

Artikel 4, onder ,,Matrozen" in te voegen 
,,Matroos-koks" ; en vervangen ,,Stokers" door 

,,Eerste stokers; 
Tweede stokers; 
Hulpstokers". 

Artikel 6, het laatste lid wordt gelezen : 
,,In de behoefte aan machinisten , eerstc 

stokers , tweede stokers en hulpstokers zal 
worden voorzien door aan te nemen burger 
personeel of door machinekamerpersoneel van 
de zeernacht. " 

Artikel 7 wordt gelezen : 
,,De loodsschippers , zee- , binnen- en hulp

loodsen , kwartierrneeste1,s, loodskweekelingen 
der l ste en 2de klasse, zoornede de machinisten, 
voor zoover die niet van de zeemacht worden 
gedetacheerd , worden benoemd door den Mi
nister van Marine ; zij verkrijgen eene akte 
van aanstelling. 

De matrozen, matroos-koks, roeiers, zoo
mede de eerste stokers, tweede stokers · en 
hnlpstokers, voor zoover .die niet van de zee
macht worden gedetacheerd , worden benoemd 
door den Inspecteur van bet district , die van 
deze benoeming kennis geeft aan den Minister 
van Marine: 

H et verleenen van ontslag geschiedt door 
dien Minister." 

Artikel 8, daaraan als eerste lid toe te 
voegen : 

,,lndien de machinisten, eerste stokers, tweede 
stokers en hulpstokers nit burgerpersoneel 
worden aangenomen, worden zij gekozen uit 

lied en, ervaren in bun vak en van onberispe
lijk gedrag. De machinisten moeten bovendien 
in bet bezit zijn van bet diploma B voor machi
nist , bedoeld bij de W et van 28 Mei 1901 
(Staatsblad n•. 139). Zij allen, benevens de 
kwartiermeesters en roeiers mogen bij indienst
treding den leeftijd van 40 jaren niet hebben
ove rsch re den. '' 

en bet laatste lid van dat artikel wordt 
gelezen: 

,,De in dit artikel bedoelde machiuisten, 
stokers, hulpstokers, matrozen, kwartiermees
ters en roeiers , zoomede de matroos-koks 
moeten v66r de indiensttreding eene genees
kundige verklaring overleggen van een officier 
van gezondheid van de zeemacht, waaruit blijkt ' 
dat de belanghebbende voldoet aau de eischen 
van het voor bet personeel van den loods
dienst vastgesteld keuringsreglement. " 

Artikel 19, bet 5de lid wordt gelezen: 
,,De loodsschippers der 2de klasse, de hulp

loodsen, de loodskweekelingen der 2de klasse, 
de matrozen, de matroos-koks, de kwartier
meesters, de roeiers, de machinisten, de eerste 
stokers, de tweede stokers en de hnlpstokers 
genieten in den regel vaste maandgelden ; de 
hulploodsen , bij bet dienst doen als loods, 
bovendien een aandeel in bet lood.sgeld , dat 
persoonlijk wordt genoten." 

Artikel 20 wordt gelezen : 
,,Aan loodsschippers, loodsen, hulploodsen, 

loodskweekelingen, kwartiermeesters, roeiers, 
matrozen en matroos-koks, zoomede aan machi
nisten, stokers en hulpstokers, voor zoover die 
niet van de zeemacht zijn gedetacheerd, wordt, 
wanneer zij door ziekte, verwonding of ge
breken tijdelijk verhinderd worden hunne be
trekking waar te nemen , ingeval de verhinde
ring !anger clan vier weken mocht duren, 
waarna hunne verdiensten zullen stil staan , 
alsdan tijdelijke onderstand toegekend naar de 
regelen en tot het bed rag, door den Minister 
van Marine te bepalen. 

Alie ziektegevallen moeten ten genoege van 
den Inspecteur worden geconstateerd . 

De Inspecteur is bevoegd om, wanneer de 
verwonding of zickte - in en door den dienst 
bekomen is, voor te stellen den · verwonde of 
zieke in eene bijzondere inrichting, bij of door 
particulieren voor Rijks rekening te doen ver
plegen." 

Artikel 43, aan het slot laten volgen: 
,,Eveneens zal aan de bemanning van een 

in reparatie zijnd stoomvaartuig op de dagen, 
dat zij dientengevolge verplicht wordt buiten 
hare standplaats verblijf te houden , in stede 
van levensmiddelen een voedinggeld worden· 
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uitgekeerd : voor den scbipper, zeeloods-stuur
man en machinist van / 1 en voor de overige 
opvarenden van f 0.60 per dag en per boofd." 

.Artikel 50, bet eerste lid wordt gelezen: 
,,Indien scbepen in nood verkeeren, is bet 

bij bet loodswezen in dienst zijnde personeel 
verplicbt op bekomen order, zich onverwijld 
met :,lijne vaartuigen derwaarts te begeven, 
op eene boete, voor den scbipper, machinist 
en kwartiermeester, van f 16 tot f 30, voor 
den zeeloods-stuurman en ieder der loodsen, 
van f 8 tot f 15, en voor ieder der loods
kweekelingen, matrozen, roeiers, stokers en 
hulpstokers, van/ 2.50 tot / 7.50, naar orn stan 
cligbeden." 

Bijzonder ,·eglement. 

Artikel 4 wordt gelezen: 
,,Het materieel bestaat uit : 
10 zooloodsvaartuigen, waarvan 3 stoomvaar

tuigen, 
1 vaartuig tot bet afhalen der loodsen van 

naar zee varende scbepen, 
2 vaartuigen tot bet doen van inspectien en 

peilingen, 
4 reserve-zeeloodsvaartuigen, waarvan 1 

stoornvaartuig, 
1 reserve-vaartuig voor de afhaaldiensten, 
1 reserve-vaartuig tot bet doen van inspec

Win en peilingen." 
Artikel 5 wordt gelezen : 
,,Het loodspersoneel bestaat uit : 

A. Voo,· den zeeloodsdienst. 

10 loodsschippers der l ste klasse, 
2 loodsscbippers der 2de klasse, 

120 zeeloodsen , 
9 loodskweekelingen der l ste klasse, waar

van 4 gedetacbeerd op de standplaats 
H oek van Holland, 

76 
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

mat rozen, 
4 matroos-koks, 
4 macbinisten , 
8 eerste stokers, 
4 tweede stokers . 
8 hulpstokers. 

Het aantal loodskweekelingen der l ste klasse, 
volgens de laatste regeling boven bet tbans 
vastge teld e aantal van 9 aanwezig, zal gelei
delijk tot 9 wordeu teruggebracbt. 

Het bepaalde getal zeeloodsen kan worden 
vermeerderd met de belft van bet getal der
genen, die als vaste loodsen op in geregelde 
beurt varende stoomscbepen mochten zijn 
geplaatst . . 

B. Yoo,· den binnenloodsdie11,sf. 

2 loodsschippers der 2de klasse, 

6 
{ loodskweekelingen der 2de klasse , 

matrozen. 
Standplaats H ellevo,tsluis, 
12 binnenloodsen. 
Standplaats Maassluis, 
36 binnenloodsen , tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee, waarvan een of meer gedeta
cheerd te Schiedain en te Vlaardi ngen. 

Op deze posten is niet van toepassing de 
tweede zinsnede van artikel 59 van bet Alge
meen Reglement op den loodsdienst. 

Standplaats Rotta ·da,n, 
35 binnenloodsen , tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee. 
Standplaats Brou wa·shaven , 
5 binnenloodsen , tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee. 
Standplaats Dordrecht, 
6 binnenloodsen. 

Hulploodsen, naar behoefte." 
Artikel 6 wordt gelezen: 
,,De zeeloodsvaartuigen worden bemand met : 
a. Voor den dienst in b et E ngelsch kanaal: 
1 loodsschipper der l ste klasse, 

14 zeeloodsen. 

5 
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

matrozen. 
b. Voor den kiistdienst: 

de s/0011w aartuigen, 

1 loodsschipper der l ste klasse, 
1 zeeloods-stuurman , 

10 zeeloodsen, 
1 loodskweekeling der l ste klasse, 

1 loodskweekelingen I waarvan I gcdctacheerd 
J aan de herghaven alln 

9 ) der 2de klasse, ( den Ho.,h a,._Hol/a11dv oor 
matrozen, den athaaldienstaldaar. 

1 matroos-kok, 
1 machinist, 
2 eerste stokers, 
1 tweede stoker, 
2 hul pstokers ; 

het ,·eserve-stoomvaa,·tu ig , 

1 machinist , 
2 eerste stokers, 
1 tweede stoket· , 
2 bulpstokers, 
4 rnatrozen, 
1 matroos-kok ; 

de zeilvaar tuigen, 

1 loodsschipper der l ste klasse, 
8 zeeloodsen , 
1 loodskweekeling der l ste klasse, 
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I loodskweekelingen waarvan t i; e<lutacl,eurd 
d , d ( aau ,le borghavcn aan 

5 ~ er ~ e klasse, ' den Hodn,att 1/nllmulvoor 
matrozen. dun afhaaldicnstalt!aar 

Het loodsafhaalvaartuig te Hellevoetsluis 
wordt bemand met : 

1 loodsscbipper der 2de klasse, 

5 
J loodskweekelingen der 2de klasse, 
l matrozen . 

De inspectie- en peilingavaartuigen worden 
bemand met: 

1 loodsscbipper der 2de klasse, 

3 
J loodskweekelingen der 2de klasse, 
l matrozen." 

Artikel 8 wordt gelezen : 
,.Drie stoomvaartuigen doen den dieust v66r 

bet zeegat nan den Hoek van Holland, waar
van twee zoo bij nacbt als bij dag, in zee 
moeten zijn. 

Twee zeilvaartuigen zijn bestemd voor den 
dienst der zeegaten van Goeclereede en Brouwe,·s
haven, een daarvan moet zoowel bij nacbt als 
bij dag, in zee zijn. 

De stoomvaartuigen v66r den Hoek van 
Holland zullen, zoo veel de gelegenbeid van 
wind en zee zulks toelaat, zieb bewegen binnen 
de voor die krui spost gestelde grenzen. Bij
zondere bepalingen regelen de posten der aldaar 
gestationneerde vaartuigen. 

H et zeilvaartuig v66r de zeegaten van Goede
reede en Brouwershaven moet, zooveel de ge
legenbeid bet toelaat, steeds op 1 a 2 Duitscbe 
mijlen zeewaarts van de buitenbetonuing krui
sen tusscben de peilingen licbttoren West
Schouwen Z.Z.O. (miswijzend) en liebttoren 
Goede,·eede Z.O. t . 0. (miswijzend), waar het 
naar gelang van wind en getij , de meeste 
scbepen kan verwachten, in acht ne111ende 
hoofdzakelijk het Goereesche zeegat zooveel 
mogelijk gedekt te bouden. 

Dit moet ook in het oog worden gehouden 
bij het afankeren van het getij, bij stilte, altijd 
onder de verplichting 0111 op bet eerste sein 
van scbepen 0111 een loods, deze daarvan te 
voorzien. 

De afwisseling der loodsvaartuigen in zee 
geschiedt om de zeven dagen naar een door 
den Commissaris der haven van uitvaart , onder 
goedkeuring van den Inspecteur, te houden 
rooster. 

Geen_ dier vaartuigen 111ag zicb naar de 
opvolgende krui spost, of tot het bouden der 
rustbeurt naar binnen begeven , alvorens ver
vangen te zijn. 

Binnenloopende, ter aanv ulling van loodsen , 
mogen zij buiten noodzaak niet op de haven 
komen, maar moeten zij de loodsen ter reede 
of in het zeegat overnemen." 

.Artikel 9 wordt gelezen : 
,.Bij den dienst v66r bet zeegat aan den 

Hoek van Holland wordt tweemaal in bet jaar 
toegekend eene premie van / 100 aan den 
loodsscb ipper, die, gednrende de laatst ver
loopen zes maanden, op zijne kruispost het 
grootste -, en eene premie van / 50 aan den 
loodsschipper, die, gedurende dat tijdvak in 
zee, het naast.bijkomend getal schepen -van 
loodsen heeft voorzien. 

Bij den dienst v66r de zeegaten van Goede
,·eede en Bromoe,·shaven wordt tweemaal in het 
jaar toegekend eene premie van /100 aan den 
loodssehipper, die gedu rende de laatstver
loopen zes maanden, op zijne kruispost het 
grootste getal scbepen van loodsen heeft 
voorzien." 

A rtikel 11 , 2de zin, vervallen de woorden: 
·,. in de zeegaten van Hellevoetsluis, Goeree en 
aan den Hoek van Holland." 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad geplaatst en in afsch rift medegedeeld zal 
worden aan den Raad van State, aan de .Alge
meene Rekenkamer en aan Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandscbe Zaken, van Fi
nan cien, en van Watcrstaat, Handel en ijver
h eid tot informatie. 

's Gravenhage, den 24sten December 1904. 
(get .) WILHELMINA. 

De Minister i-an Marine, (qet. ) ELLIS. 
( Uitge_q. 30 Dec. 1904.) 

24 December 1904. BESLUIT, tot vcrnietiging 
van het besluit van burgemeester en 
wetbouders van B oskoop van 13 Juli 1904, 
waarbij aan G. BLOM, aldaar, vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in 
het klein is verleend. S. 265. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binne11landscbe Zaken van 22 November 1904, 
n•. 9434, afdeeling Binnenlandscb Bestuur, 
betreffende bet besluit van burgemee ter en 
wethouders van Bo8koop van 13 Juli 1904, 
waarbij aan G. BLOM, aldaar, vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in bet klein 
is verleend ; 

Overwegende, dat op 13 Juli 1904 h et 
maximum der in die· gemeente te verleenen 
vergunningen 14 bedroeg; 

dat op dien dag aldaar 14 vergunningen 
verlecnd waren ; 

dat Gedeputeerde Staten niet tot bet ver
leenen van eenevergunning bovenhetmaximum 
machtiging hebben verstrekt met toepassing 
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van artikel 2, derde lid, van de wet van 28 
JLmi 1881 (Staatsblad n°. 97), gewijzigd bij de 
wetten van 23 April 1884 (Staatsblad n°. 54), 
16 April 1885 (Staatsblad n°. 78), 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), bij artikel 2 van de 
wet van 31 December 1887 (Staatsblad n°. 265) 
en bij de wet van 27 April 1901 (Staatsbladn°. 85); 

dat mitsdien de vergLLUning aan G. BLOM 
voornoemd is verleend in strijd met artikel 3, 
1°. van voorrnelde wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State geboord (ad vies van 13 

December 1904, n°. 16); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mini ter 

van Binnenlandsche Zaken van 22 December 
1904, n°. 10603, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld beslnit van burgemeester en 

wethonders van Boskoop van 13 J nli 1904 te 
vern ietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
betwelk in bet Staatsblad geplaatst en waarvan 
afscbrift aan den Raad van State gezonden 
zal worden. 

's Gravenhage, den 24sten December 1904. 
(get.) WILHELMIN;A. 

De Ministe,· van Binnenlanilsche Zaken, 
(_get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 5 Jan. 1905.) 

28 December 1904. B~:sLUIT, tot schorsing van 
bet besluit van den Raad der gemeente 
Aagtekerlce van 10 October 1904, n°. 30, 
waarbij de openbare lagere school aldaar 
op 31 December 1904 wordt opgebeven, 
alsmede van bet besluit van Gedepnteerde 
Staten van Zeeland van 18/:.!1 November 
1~04. n°. 24b, waarbij dat besluit is goed
gekeurd. S. 266. 

Geschorst tot l Mei 1905. 

28 Dece,nber 1904. MrssrvE van den :Minister 
van Binnenlandscbe Zaken, aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende nationaliteitsbewijzen. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft 
mij doen toekomen een schrijven van den 
Vice-Consul te Rnhrort d.d. 10 ovember, 
waarin deze mededeelt dat door de burge
meesters hier te lande op eene aanvrage 
van dien consulairen ambtenaar om een 
,,H eimatschein" voor een aldaar gevestigd 
Nederlander, dikwijls door hen zelve afgegeven 
verklaringen van Nederlanderscbap worden 
toegezonden, in plaais van het verlangde door 

U H.E.G. uit te reiken nationaliteitsbewijs. 
Daar de Duitsche autoriteiten een door den 
burgemeester afgegeven bewijs op grond van 
de sedert 1875 geldende overeenkomst niet 
voldoende achten, zijn van eene dergelijke 
bandelwijze van de burgemeesters dikwijls 
moeilijkbeden voor de belangbebbenden het 
gevolg. 

lk beb daarom de eer U H.E.G. te verzoeken 
de burgerneesters in Uwe provincie nit te 
noodigen ten beboeve van Nederlanders, in 
Duitscbland gevestigd slecbts bewijzen van 
Nederlanderscbap, door U H.E.G. afgegeven 

(nationaliteitsbewijzen), uit te reiken. 
's Gravenbage, den 28sten December 1904. 

De Minisft11· van Binnenlandsche Zaken, 
(_get. ) KUYPER. 

30 December 1904. W ET, boudende wijziging 
en verhooging der begrooting van Neder
landsch-Indie voor bet dienstjaar 1903. 
(Hoofdstuk I. Uifgaven inNede..Zand. ) S. 267. 

30 Decembe,· 1904. WET, houdende wijziging 
en verhooging der begrooting van Neder
landsch-Inclie voor het dienstjaar 1903. 
(Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch
Indie. ) S. 268. 

30 Decembe,· 1904. WE-r, boudende wijziging 
van de koloniale buishoudelijke begrooting 
van Curafao voor het dien tjaa,· 1903. S. 269. 

30 December 1904. WET, boudende goed
keuring van eene overeenkomst met de 
Fransche Regeering betreffende tot stand 
te brengen kabelverbindingen. S. 270. 

WIJ WILHELMINA, J!NZ .. docn te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat geldelijke verplichtingen voor bet Rijk 
zullen kunnen ontstaan uit de op 6 April 1904 
te 's-Gravenbage tusscben de Nederlandsche 
en de Fransche Regeering gesloten overeen
komst, betreffende tot stand te brengen ka
belverbindingen in het belang van de ontwik
keling van de telegrapbische verbindingen 
barer wederzijdsche koloniale bezittingen in 
Azie; 

Gelet op de :.!de zinsnede van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

De in afdruk bij deze wet gevoegde, op 
6 April 1904 te 's-Gravenhage tusscben de 
N ederlandsche en de Franscbe Regeering ge-
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sloten overeenkomst , betreffende tot stand te 
brengen kabelrnrbindingen in het belang van 
de ontwikkeling der telegraphische gemeen
schap tusschen hare wederzijdsche koloniale 
bezittingen in Azie, wordt goedgekeurd . 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven - te 's Gravenhage , den 30sten De

cember 1904. 
(get.) V\TILRELMI~ .A. 

De Minister van Buitenlandsche Zake,1 , 
(get.) R. MELYIL YAN LYNDEN. 

De Mi11isler van Koloniifn, (get.'. lDENDURG. 
(Uifgeg 21 J an. 1905.) 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas et L e 
President de la Republique Franqaise, desireux 
de favoriser le developpement des relations 
telegraphiques de leurs colonies, ont decide de 
conclure une convention a cet effet et ont 
nomme pour L eurs plenipotentiaires respectifs , 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas; 
Monsieur le Baron R. MELYIL DE LYNDEN, 

Son Ministre des Affaires Etrangeres, et 
L e President de la Republique Fran<;aise: 
Monsieur BAYLIN DE M0NBEL, Envoye ex

traordinaire et Ministre plenipotentiaire de la 
Republique Fran<;aise pres Sa Majeste la Reine 
des Pays-Bas, 

lesquels, apres s'etre communique leurs 
pleins-pouvoirs, trouves en bonne et due forme, 
sont convenus de ce qui suit : 

Art. I 1 •. L e Gouvernement neerlandais ayant 
etabli et mis en exploitation un cabl e sous
marin de Batavia a Pontianak avec atterris
sement a Billiton , le Gouvernement frau<;ai s 
etablira ou £era etablir pour sou propre compte 
un cable sous-marin entre un point de l'Indo
Chine pres de Saigon et le point d'atterris
sement pres de P ontianak du cable precite 
du Gouvernement neerlandais entre la cote 
de l'ile de Java et la cote occidentale du Bor_ 
neo neerlandais L e cable a etablir pourra 
avoir un atterrissement intermediaire dans 
l'ile de Poulo Coudore. Cependant, le Gou
vernement fran<;ais se reserve le droit de con
iier l'etablissemept et !'exploitation du cable 
ou son exploitation seulement a une compag
n ie fran<;aise. 

2°. Si le cable entre Saigon et Pontiauak 
est etabli pour le compte du Gouvernement 
fran c;ais, l'etablissement se £era entiercment 
aux frais de ce Gouvernement ; cclui-ce ne 
pourra cependant pas etre proprietaire de la 
section de cable situee sur le territoire et dans 
Jes eaux territoriales du Borneo neerlaudais, 
ni exercer aucun droit sur cette section , la
qnelle appartiendra au Gouvernement neer-

landais, qui en remboursera le coUt au Gou. 
vernement franc;ais. En outre, le Gouverne
ment neerlandais effectuera a ses frais la jonc
tion du point d 'atterrissernent au bureau de 
Pontianak. 

3°. Si le Gouvernement fran <;ais juge prefe
rable de confier l 'etablissement du cable et 
son exploitation a une compagnie fran<;aise 
qui serait alors proprie taire d e ce conducteur, 
le Gouvernement neerlaudais s'engage , des 
maintenant, a accorder a cette Compagnie, 
pour unc duree de quarante annees, le droit 
d 'atterri ssement necessaire dans Jes condition s 
µrevues a !'article VII paragraphe 1 ci-apres. 
La compagnie fran <;aise assurera l 'etablisse
ment de la communication jusqu'au bnreau 
de Pontianak. 

4°. Si le Gouvernement fran<;ais decide de 
ne confier que !'exploitation du cable a une 
compagnie franqaise, le Gouvernement neer
landais s'engage, des maintenant, a accorder 
a cette compagnie le droit d'exploitation ne
cessaire dans Jes conditions prevues a !'arti
cle VII paragraphe 2 ci-apres. 

5°. La communication prevue ci-dessus de
vra etre organisee dans uu delai maximum 
de quinze mois a partir de la date de la rati
fication de la presente convention. 

Art. II. 1°. Les Parties contractaute 
s'engagent , chacune en ce qui la concerne , a 
prendre Jes dispositions necessaires pour re
rnedier dans le plus bref delai nux interrup
tions, qui se produiront pendant une periode 
de quarante ans a partir du commencement 
de !'exploitation, sur Jes cables et lignes entre 
Saigon et Pontianak d 'une part et P ontianak 
et Batavia d 'autre part. 

2". Si le cable de Saigon a P ontianak est 
etabli dans Jes conditions prevues a !'article I 
paragraphe 2 , le Gouvernement neerlandais 
remboursera au Gouvernement fran<;ais Jes 
depenses que celui-ci aurait faites pour Jes 
reparations de la section du cable situee dans 
Jes eaux territoriales ueerlandaises. 

3°. L e Gouvernernent neerlaudais assurera 
a ses frai s !'exploitation du cable au bureau 
de P ontianak, dont Jes heures de service seront 
fixees d 'un commun accord. 

4°. L ' installation des appareils sur Jes lig
nes de Saigon a P ontianak et de Pontianak 
a Batavia dcvra etre telle qu'elle permette 
l'echange direct des correspondance entre 
Saigon et Batavia. En outre, et afin d 'assurer 
la rapidite des transmi sions, Jes communi 
cations seront etablies directement entre Sai
gon et P ontianak d'une part, Pontianak et 
Batavia d'autre part, en dehors du temps 
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qui sera reconnu necessaire pour ecouler dans 
des conditions convenables, le trafic des Iles de 
Poulo Condore et de Billiton . 

5°. Si l'etablissement et l'e'.\.'])loitation du 
c,tble de Saigon a Pontianak soot confies a 
une compagnie fran<;aise, le Gouvernement 
fran<;a is, s'engage a remedier ou faire reme
dier aux interruptions dan s le plus bref delai 
possible ,· au cas ot1 la Compagnie ne pren
drait pas les mesures necessaires a cet effet. 

Art. III. 1°. On appliquera aux corres
pondances empruntant Jes lignes precitees les 
regles d e la Conventi on telegraphique de Saint
P etersbourg et du reglement telegraphique 
en vigueur. 

2°. L es details d 'exploitation seront regles 
entre les Administrations telegraphiques des 
Etats contractants et le cas echeant, dans les 
concessions a delivrer a la compagnie visee a 
!'article I , paragraphes 3 et 4, et au fur et a 
mesure des modifications a intervenir, par des 
ententes speciales. 

Art. IV. Au point de vue du regime des 
taxes et de l 'acheminement du trafic, les Gou
veruements contractants admettent les condi. 
tions suivantes pom les correspondances em· 
pruntant les cables de Saigon a Pontianak et 
de Pontianak a Batavia: 

a. pour les correspondances en provenance 
ou a de tination des Indes neerlandai ses , il 
ne sera perc;u au profit du Gouvernement des 
Indes neel"landaises d'autre taxe qu'une taxe 
terminale. Cette taxe est fixee a quarante-qua
tre centimes (frcs. 0.44) par mot ; 

b. pour celles de ces correspondances ne 
transitant que par 1"11e de Java, il ne sera 
perc;u , au profit du Gouvernement des Indes 
neerlandaises, qu'une taxe de transit de vingt 
cen times (frcs. 0.20) par mot ; 

c. pour Jes correspondances empruntant 
d 'autres lignes du Gouvernement des Indes 
neerlandaises, ii ne sera per<;u au profit de ce 
Gouveruement qu 'une ta..xe de tran it de qua
rante-quatre centimes (frcs. 0.44) par mot, 
au maximum; 

d. les correspondances precitees beneficieront 
de toutes les reductions des taxes terminales 
ou de transit qui seraient accordees a d'autres 
entreprises dans des conditions analogues; 

e. a egalite de tarif, Jes corre pondances 
ne portant pas d'indication de voie, en pro
venance ou a destination soit des lieux des
servis par le cable de P ontianak a Batavia, 
savoir: Pontianak, l'ile de Billiton et l'ile de 
Java, soit des pays desservis par le reseau 
franc;ai d'Extreme-Orient, savoir: l'Indo-Chine, 
le Siam, la Chine meridionale (Amoy compris), 

seront dirigees, de part et d 'autre, par Ja voie 
de Pontianak-Saigon comme etant la plus di
recte; 

f. les correspondances de presse beneticieront 
d'une reduction d'au moins trois cinquiemes 
sur le tarif applique aux correspondances or
dinaires. 

Art. V. L es telegrammes d'Etat des Gou 
vernements contractants beneticieront d'une 
reduction de 50 pCt. sur !'ensemble des 
taxes per<;ues entre Saigon et Batavia et vise
versa. 

Art. VI. 1°. Si le Gouvernement fran<;ai s 
le de'si re, ii pourra, clans le delai de quinze 
ans, a parti r de Ja date de la ratification de 
la presente Convention, etablir ou faire etablir 
pour son propre compte : 

a. des cables partant de Java (pres de Ba
tavia ou d'autres localites choisies d'un com
mun accord) et se dirigeant vers !'Ocean In
dien; 

b. un cable pa rtant de Java d 'une des lo
calites visees ci-dessus et se dirigeant sur 
Saigon. 

L e Gouvernement neerlandais designera 
parmi Jes points de la cote choisis d'un com
mun accord ceux ot1 Jes cables devront at
terrir et, en vue de la sauvegarde des droits 
de Souverainete dn Gouvernement neerlandais, 
il sera procede, en ce qui concerne la propriete 
et J'entretien des sections de cable situees 
dans le eaux territoriales neerlandaises, ainsi 
que pour Jes lignes terres tres et pour !'ex
ploitation des bureaux, comme il est dit aux 
articles I paragraphe 2, et II paragraphes 2 et 3. 

2°. L e Gouvernement fran <;ais se reserve le 
droit de confier l'etablissement et !'exploitation 
de ces cables a une compagnie franc;aise qui 
en serait alors proprietaire. Dans ce cas, le 
Gouvernement neerlandais concedera a cette 
compagnie le droit d'atterrissement dans les 
conditions prevues a !'article VII paragraphe 
1 et pour une duree de quarante annees. 

3°. L e Gouvernement franc;ais se reserve 
egalement le droit de confier seulement !'ex
ploitation des memes cables a une compagnie 
franc;ai se. Daus ce cas, le Gouvernement 
neer!andais concedera a cette compagnie l'au
torisation d 'exploiter ces cables aux Indes 
neerlandaises dans Jes conditions prevues a 
!'article VII paragrapbe 2. 

Art. VII. 1°. Hormis les details qui seront 
regles clans Jes concession a deli vrer a une 
compagnie fran<;aise, Jes conditions sous les
quelles Jes droits d'atterri ssement prevus par 
la presente Convention Jui seront accordees, 
sont Jes suivantes: 
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a. la compagnie sera designee par le Gouver
nement frarn,ais ; 

b. les droits d'atterrissement et la propriete 
des cables de la compagnie ne pourront etre 
transferes sans le consentement expres et par 
ecrit des Gouvernements neerlandais et fran
c;ais; 

c. aux Indes neerlandaises, la compagnie 
installera son service d 'exploitation et lo loge
ment du chef de bureau dans Jes locaux depen
dant du bureau du Gouvernement neerlandais 
ot't Jes cables aboutiront, moyennant un prix 
de location fixe d'un commun accord et en 
rapport autant que possible avec ceux usites 
dans la localite. En outre , la compagnie en
tretiendra a ses frais la ligne de communica
tion entre le point d'atterrissement et le bu
reau cl'exploitation du cable; 

cl. Jes droits d'atterrissement ne porteront 
aucune atteinte aux droits de Souverainete 
des Pays-Bas; par consequent le Gouvernement 
neerlandais pourra , clans Jes limites de son 
territoire et s' il le juge necessaire, faire assurer, 
en tout temps par ses propt·es employes !'ex
ploitation des lignes de la compaguie. 

2°. Si le Gouvernemeut franc;ais decide de 
faire usage de la fuculte prevue au paragraphe 
3 de !'article VI, la compagnie franc,aise, h ormis 
Jes details , qui seront regles dans Jes conces
sions a delivrer, sera autorisee a exploiter aux 
Indes neerlandaises Jes cables vises a cet article 
aux· conditions suivantes: 

a. la compagnie sera des ignee par le Gou
vernement ·franc,ais ; 

b. !'exploitation ne pourra etre transferee 
a une autrP. compagnie sans le consentement 
expres et par ecrit du Gouvernement neerlan
dais; 

c. aux Indes neerlandaises , la compagnie 
installera son service d'exploitation et le lo
gemP.nt du chef de bureau duns Jes locaux 
dependant du but·eau du Gouvernernent neer
landais Ott Jes ci\.bles aboutiront, moyennant 
un prix de location fixe d'un commun accord 
et en rapport, autant que possible, :wee ceux 
usites clans la locali te. En outre, hi compagnie 
entretiendra a ses frai s la ligne de communi
cation entre le point d'atterrissement et le 
bureau d'exploitation du cable; 

d. l'autorisa tion d'exploitation ne portera 
aucune atteinte aux droits de Souverainete 
des Pays-Bas: par consequent le Gouvernement 
neerlandais pourra, dans Jes limites de son 
territoire et s'il le juge necessaire, fait·e assurer, 
en tout temps, par ses propres employes !'ex
ploitation des lignes. 

Art. VIII. De son cote, le Gouvernement 

neerlandais consent a accorder pour Jes cor 
respondances empruntant Jes cables prevues 
a ]'article VI Jes memes avantages, au point 
de vue tarifaire, qu'a toutes autres compagnies 
possedant des cables atterrissant aux Indes 
neerlandaises; en consequence Jes taxes ter
minales et de transit des Indes neerlandaises 
ne seront, en aucun cas , plus elevees, que 
celles appliquees, dans Jes conditions analogues, 
aux correspondances empruntant d'autres 
lignes et ayant meme origine et meme desti 
nation. 

.Art. IX. Si le Gouvernement franc;ai s 
acquiert la propriete du cf,ble pt·evu a !'article 
I paragraphe 3 ou des cables prevus a !'ar
ticle VI paragraphe 2, ii sera procede, en vue 
de la sauvegarde des droits de Souveminete 
du Gouvernement neerlandais, en ce qui con
cerne la propriete des sections de cable si
tuees dans Jes eaux territoriales neerlandaises, 
comme ii est dit a !'article I paragrnphe 2 
avec la seule exception que le Gouvernement 
neerlandais ne remboursera au Gouvernement 
fraU<,ais que la valeur intrinseque de ces sec
tions au moment de !'acquisition par le Gou
vernement neerlandais. En ce qui concerne 
Jes lignes terrestres, l'entretien des sections 
de Cftble clans les eaux territoriales neerlan
daises ainsi que ]'exploitation des bureaux, 
ii sera procede comme il est dit aux articles 
I paragraph e :!, et II paragraphes 2 et 3. 

At-t. X. Pour ]'application de la presente 
convention les eaux territoriales seront censees 
s'etendre a trnis milles marins (60 au degre 
de latitude) de la laisse de basse m:uee. 

Art. XI. En attentant qu'un accord general, 
a intervenir entre Jes deux Gouveroements 
contractants en vet·tu de !'article 19 de la 
Convention du 29 juillet 1899 pour le regle
ment pacifique des conflits internationaux , 
declare ]'arbitrage obligatoire dans tons Jes 
cas oi1 des difficultes viendraient a s'elever 
entre eux au sujet de ]' interpretation ou clr. 
!'execution de la presente Convention, ces 
Gouvernements conviennent , des a present, 
que ces difficultes eventuelles, si elles ne peu
vent pas etre resolues par Jes voies diploma
tiques, seront sournises a la Cour permanente 
d'arbitrage, conformement aux dispositions de 
la elite convention du 29 juillet 1899. 

Dans chaque cas particulier Jes Gouverue
ments contractants, avant de s'adresser a la 
Cour, signeront un compromis special deter
minant Pettement l'objet du litige, l'etendue 
des pouvoirs des arbitres et Jes delai s a ob
server en ce qui concerne la constitution du 
Trib~mal arbitral et la procedure. 
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Art. XII. La presente Convention sera 
ratifiee et les ratifications en seront echangees 
a La Raye aussit6t que faire se pourra. 

En foi de quoi, les plenipotentiaires men
tionnes ci-dessus ont signe la presente con
vention et y ont appose leurs cachets. 

Fait, en double exemplaire, a La Haye, le 
6 avril 1904. 

(L. S.) (get. ) Bn. MELVIL DE LYKDEN. 

MONBEL. 

30 Dece1nber 1904. WET, tot wijziging en aan
vulling van het v ierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor bet dienstjaar 1903. S. 271. 

Bij deze wet wordt na verhooging, toevoe
ging en vermindering van eenige artikelen, 
het totaal der lste Afd. van dit hoofdstuk 
gebracht op f 170,036.66; dat der 4de Afd. op 
f 442,500 ; dat der 5de Afd. op f 650,435; dat 
der 6de Afd. op f 1,587,049; dat der 7de Afd. 
op f 542,650 ; dat der 8ste Afd. opfl,001,368; 
dat der lOde Afd. op f 30,600 en dat der 
lOcle Afd. a op f 388,150. 

30 Dece1nbe:r 1904. W1<:T, tot wijziging van het 
derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het clienstjaar 1903. S. 272. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
minclering van eenige artikelen het totaal 
cler lste Afcl. van dit hoofclstul(nacler vast
gesteld op f 98,742.50; dat der 2cle Afcl. op 
f 946,030 en dat der 3de Afd. op f 442,400. 

30 Deceniber 1904. WET, tot wijziging van het 
v ijfde hoofd~tuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1903. S. 273. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verhoogd: A r t. 213 met f 11,100. 
b. t•erniinderd: Art. 169 met f 11,100. 
Tengevolge van voorschreven verhooging en 

vermindering wordt het totaal der 7de Afd. 
van dit hoofdstuk ve:,·hoogd m etf 11,100 en dat 
der 5de Afd. met gelijk bedrag venninde:rcl. 

30 Dece,nbe,• 1904. W1<:T, tot verhooging van 
h et'.~vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1904. S. 274. 

Bij deze wet worden de na.volgende artikelen 
Yan dit hoofdstuk verhoogd: 
Art. 138 met f 16,200. Art. 139 met f 3,000. 
.4-rt. 158 met f 50,000. Art. 162 met f 6,500. 
• 4rt. 180 met f 6,000. 

Tengevolge van voorschreven verhoogingen 
wordt h et totaal der 4de Afd. van dit hoofd
stuk ve,·hoogd met f 75,700 ; dat der 5de Afd. 
met f 6000 en bet eindcijfer met f 81 ,700. 

30 Dece,nbe:r 1904. WET, tot vaststelling van 
de begrooting der uitgaven van de Alge
meene Lundsdrukkerij voor bet dienst
jaar 1905. S. 275. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld op f 350,300. 

Bij artt. 2, 3, 4 en 5 worden de gewone 
middelen tot dekking aangegeven. 

30 Dece,nbe,· 1904. WET, houdende wijziging 
van bet zesde boofdstuk der Staatsbegroo
ting voor bet dienstjaar 1903. S. 276. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ve1·
mindering van eenige artikelen, bet totaal der 
2de Afd. van dit hoofdstuk i,e:r,ninclerd met 
f95,100; dat der 4de Afd. verhoogcl metf66,900 
en dat der 5de Afd. verhoogd met/28,200. 

30 December 1904. WET, tot nadere wijziging 
van het achtste hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor bet dienstjaar 1903. S. 277. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van eenige artikelen , het totaal 
der 3de Afd. van dit hoofdstuk gebracbt op 
f 3,282,987; dat der 4de Afd. op f 8,603,655 ; 
dat der 13de Afd. op f 119,820 en dat der 
14de Afd. op f 2,746,075. 

30 Dece,nbe,· 1904. W:i,:T, boudende nadere 
verbooging en vermindering van sommige 
artikelen van bet achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1903. 
s. 278. 

Bij deze wet wordt na verhovging en ver· 
mindering van eenige artikelen , het totaal 
der 2de Afd. van dit hoofdstuk ve,·hoogcl met 
f 700 ; dat der 3de Afd. verhoogcl met f 2,600 ; 
dat der 4:ie Afd. ve,·,ninde,·d met f 8,500; dat 
der 5de Afd. ve:r,ninde:rd met f 10,000; dat der 
6de Afd. ve:rrni nde:rcl met f 17,600 ; dat der 
9de Afd. ve:r,ninderd met f 43,100 ; dat der 
lOde Afd . ve,·lwogd met f 4,500 ; dat der 12de 
Afd. ve,·hoogcl met f 70,000 en dat der 16de 
Afd . ve:rhoogcl met f 1,400. 

30 D ecember 1904. WET, tot w1J7,1gmg Yan 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet di enstjaar 1903. S. 279. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen 
van dit boofdstuk: 

a. ve,·hoogcl: 

Art. 5 met f 4,600. Art. 8 met f 600 . 
Art. 10 met f 56,000. A r t . 13 met f 7,500. 
Art. 61 met f 52,000. At-t. 68 met f 32,000. 
Art. 71 met f 1,300. Art. 90 met f 925. 
Art. · 93 met f 800. Art. 105 met f 1,750. 
Ar t. 128 met f 1,200. Art. 132 met f 5,500. 
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Art. 133 met f ,,2,000. Art. 134.met f 1,900. 
Art. 135 met f 500. Ad. 152 met.f. 2,000. 
Art. 160 met f l,000. , .Art. 171 met f. •l,000. 
Art. 177 met./ 6,300. .Ar.t . . J78, met f 3,000. 
Art. 186 met f 600. Art. 192 met f I-;500. 
Art. 201 met f 2,600. A,·t. 216 met f ·1,200. 
A,·t. 230 met f 4,000. Art. 235 met f , 850. 
A.,·t. 244 met j, . 1,700. A,·t. 24.7 met f 9,000. 
Art. 2'!8 met f 6,200. A,·t. _251 met f 915. 
Art. 255 met f 1,500. Art. 259 met /64,500. 
A,·t. 2M met f 13,500. Art. 274 met •fl0,500. 
Art. 283 met/ .1,200. ,Art. 286 :metfl,145,,70. 
Art. 295 "met f 6,625: 

b. ingelascht': ., , , · 
Art. l08bis, Bijdrage -.aan :bet .polderdistdct 

'l'ielerwaarcl in de kosten van verbooging- van 
de dijken . langs de rivier de Waal, voor zoo
veel •deze .is gebleken -noodig . te zijn in ·ver
band met de- afsluiting van de Heerewaarden
sche overlaten, . ingevolge de , 1vet Y!UJ 22 , Juli 
1899 (Staatsblacl n°: 182). / 72,000 . .. 

A,·t. l08ter. Bijdrage aan de gemeente· Noord
wel/e en Serooskerke . in de kosten -van aanleg 
van eene haven aan de Schelphoek onde11 ,Serods
kerke. f 4,200. 

Art. l53bis. Kosten van :het in voldoenden 
staat van onderboud brengen der kraebtens-de 
wet van 2 April 1898 .(Staatsblacl n°. 81) van 
B elgie overgenomen• Nederlandsche gedeelten 
der spoorweglijnen van Ti/burg naa,· 'l'urnhout,
van Antwerpen naar de Pruissische' grens in 
de ricbting van Gladoach; van , Hasselt . naar 
Maastriclit; van Maastricht •naac, Aken ·en van 
Maastricht naar Luik, ingevolge . art .. 8 der bij 
de wet van 22 Juli ' 1890 (Staatsblad n°. ,134) be
krachtigde overeenkomst met de Maatschappij 
tot Exploitatie van St~ats&poorwegen.-f 8,200. 

Art. l80bis. Vergoedingen , ingevolge arti
kel 3 der wet v.an 24: -J uni 1901 (Sta'atsblad 
n°. 170). f 381,000. 

Art. 202bis. Bijdrage in de · kosten van de 
permanente commissie en.-.yan het aan baar 
toegevoegde perma_nente bureau, bedoeld in 
artikel 7 van de te -Brus.sel gesloten conventie 
van 5 Maart 1902. f 1,675, : 
. _c. i·errninclerd ; , 

A,·t. 28 met f 35,000. Art, 31- met f 35,000. 
Art. 35bis metf 50,000- Art. 63 met/40,000. 
_Art. 155 met/400,000. Art. 179 met/94,250. 
A,·t. 227 · met/ 22,950. Art .. 249 metf 915. 
Art . . 252 ])let/ .46,500: .Art.•256 met/11,000. 
,.Art. 257 met/ 14,500; ·Art. 265 .met/13,500. 
Art. 275 met/ 10,500. Art.281 metj2;?45.70. 
A,·t . 287 met/ 6,625, .. . 

Tengevolge .van bet vorenstaa,nde wordt bet 
totaal der 2de Afd, van dit boofdstul(verhoogci 
met f 80,375•; dat. • der · 4de .Afd. 1Jerhoo_qd .met 

1904. 

f 304,425 en dat der 3de Afd ., verrninclerd met 
f 384,800. 

30 Decem-be,· 1904. :- WE:11, houdende wijziging 
van het zevende hoofdstuk B der Staats
begrooting•voor bet dienstjaad903. S. 280. 

.Bij deze wet• wordt na, verbooging en ,,er
mi ndering v.an · eenige · · artikelen , · het totaal 
d er Sste Afd. van dil: hoofclstuk gebracbt 
op f 1,278,713.76 Jin dat der 9de A,fd . op 
f 14,210,023.74. 

30 Decem.ber ,1904. ·WET, houdende goedkeu
ring van het op 15 October 1903 te Athene 
tusschen ·-Nederlancl en (}riekenlancl ge
teekfmd protocol tot· regeHng van den toe
stand .. der· naamlooze· en ,andere· "cennoot
scbappen .v,an het eene land in het andere. 
s. 281. · 

WIJ WILHELMINA', ENZ · . . doe~ t~ weten, 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
dat ·bet op 15 October 1903 te Athene namens 
de Regeeringen van Neclerland en Griekenlancl 
geteekende protocol tot regeling van den toe
starid der • naamlooze ' en , andere vennoot
schappen van het eene land in .het andere 
wettelijke recbten betreft ; 

Gelet op bet tweede lid van . artikel 59 dar 
Grondwet ;. 

Zo'f; is bet, dat Wij, ·den Raad van State, enz. 

Ee1~ig artikel. 

Wordt goedgekeurd het hiernevens gevoegd 
op 15 October 1903 te"' ,4thene tusschen Neder
land en G,·iekenland geteekend protocol tot 
regeling van den t6estand der naanilooze en 
andere vennootschappen van lrnt eenli land in 
het andere. 

Lasten en bevelen, enz. 
· Gegeven te 's .Gtafenhage, den 30sten De

cember 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Miiiister van Buitenlandsche Zaken , 
(get.) E, MELYIL Y.A.N: LYNDEN. 

De Minister vwn : .Justitie, (get. ) J. A. LoEF'li' . 
· (Uitgeg . 14 Jan. 1904.) 

.A.BiSCHRIFT. 

PROTO COLE. . . . ' ' 

L e Gouvernemerit ·de ·Sa· 'Majesre lai •Reine 
des· ·rays- .Bas· et le Gouvernement de Sa: Ma
jeste, le Rcii des Hellitnes,,desirant'dans:l'interet 
du commerce ,des: deux·••pays • Tegler •: d' 1rne 
maniere reciprocjue la · 1sitaatlon · des ' :so~iet~s 
an'onymes neifrlandaise11 et grecques1dm:ls l 'ahtt·e 
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des pays contractants, Jes soussignes, en vertu 
de J'autorisation qui leur a ete conferee, sont 
convenus de ce qui sui t: 

Les societes anonymes et autres associations 
commerciales , industrielles ou finan cieres, qui 
sont ou qui seront constituees et autorisees, 
suivant Jes Jois particulieres de l'un des pays 
contractants, seront reconnues mutuellement de 
maniere que ces societes et associations puis
sent exercer tous leurs droits et ester en justice, 
soit pour intenter une action, soit pour y 
defendre dans Jes Etats de l'aut re Partie, sans 
au tre condition que de se conformer au..,c lois 
du pays. 

L e present Protocolle sera executoire dans 
chacun des deux Etats contractauts, a partir 
de sa promulgation dans le J ournal Officiel 
et demeurera en vigueur jusqu'a !'expiration 
d' une annee, a partir du jour 0(1 J'un ou 
l'autre des Gouvernements cont ractants J'aura 
denoncee. 

En foi de quoi Les souss ignes, MM. P . C. 
VAN LENNNP, charge d 'affaires de a Majeste 
la Reine des Pays-Bas, et D . G. RHALLYS, 
President du Oonseil, Ministre des Affaires 
Etrangeres de Sa Majeste le Roi des Hellenes, 
ont signe et revetu de leur cachet le present 
p rotocolle, sous reserve de son approbation 
par les Chambres Neerlandaises. 

Fait en double original a Athenes le deux
quinze octobre mi! neuf-cent trois. 

(cachet) (get.) P . C. VAN LENNEP. 
D. G. RHALLYS. 

30 December 1904. WET, boudende bepalingen 
omtrent bevloeiingen. S. 282. 

Bijl. Hand. 2• Karner 1902/1903, n•. 181, 1-3; 
1903/1904, n•. 24, 1-5. 

Hand. ul. 2• Karner· 1903/ lll04, blaclz. 2280, 
2281. 

Hand. 1• Kam.er 1903/1904, bladz. 432, 472, 
492 ; 1904/1905, bladz. 98, 126- 132. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . doen te weten: 

A.lzoo Wij in overweging genornen bebben , 
dat het noodzakelijk is, eenige wettelijke be
palingen omtrent bev loei ingen vast te ·stellen ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder bevloeiing 

bet ter bevordering van den landbouw kunst
rnatig leiden van aan een rivier, kanaal , beek 
of anderen waterloop ontleend water over een 
tot het opnemen daarvan ingericbt terrein. 

2. Aan de Staten der provincien behoort 
bet vaststellen, onder Onze goedkeuring, van 
de noodige voorschriften omtrent de ontleening 
en het gebruik van water ten dienste van be-

vloeiing en omtrent den afvoer van het water, 
dat bet bevloeide terrein verlaten heeft. 

3 . 1. Voor het maken van eene bevloeiings
inrichting wordt vergunning gevorderd van 
Gedeputeerde Staten der provincie, in welke 
de plaats ligt, waar de wateronttrekking zal 
geschieden . 

2. Eene provinciale verordening stelt onclcr 
Onze goedkeuriug regels omtrent de vereischten 
voor de aanvrage om vergunning en de over 
te leggen bescheiden, omtrent de openballl'
making der aanvrage, de kenni sgeving daar
van aan belanghebbenden , de oproeping van 
dezen om hunne bezwaren scbriftelijk of mon
deling ter kennis van Gedeputeerde Staten 
te brengen en de verdere voorbereiding van 
de behandeling in eene openbare verga
dering van Gedeputeerde Staten , omtrent 
de bebandeling zelve van en de bescbikking 
op de aanvrage en omtrel)t de mededeeling, 
openbaarmaking en ter visie legging der be
schikkiug, en geeft aan de wijze waarop en 
de gevallen waarin eene vergunning door 
Gedeputeerde Staten kan worden gewijzigd of 
ingetrokken. 

3. Zoolang in eene provincie geene zoodanige 
verordening bestaat, wordt een en antler door 
Gedeputeerde Staten onder Onze goedkeuring 
bij een in bet provinciaal blad te plaatsen be
s! u it bepaald. 

4 . 1. W enscht de aanvrager der vergunning 
het water af te voeren in eene andere provincie 
dan die, waar de wateronttrekking zal ge
schieden, clan zenden Gedepnteerde Staten van 
de laatstbedoelde provincie de stukken naar 
bunne ambtgenooten van de eerstbedoelde 
p rovincie. Dezen berichten binnen twee maan
den na ontvangst der stukken, met terugzen. 
ding daarvan , aan hunne ambtgenooten of zij 
al of niet tegen de regeling van den wateraf
voer bezwaar hebben. 

2. Hebben zij geen bezwaar, dan kan op de 
aanvrage worden be chikt. 

3. H ebben zij we] bezwaar, dan geven zij 
de gronden daarvoor op en wordt reeds ui t 
boofde van dat bezwaar op de aanvrage niet 
gnnstig beschikt. 

4. De beschlkking wordt aan Gedeputee rdc 
Staten der betrokken provincie medegedeekl . 

5 . 1. De beslni ten van Gedeputeerde Staten, 
waarbij eene vergunning hetzij onvoorwaarde
lijk of voorwaardelijk wordt verleend, wordt 
geweigerd , gewijzigcl of ingetrokken, moeten 
met redenen zijn omkleed. 

2. Van de in het eerste lid bedoelde be
sluiten is beroep op Ons toegelaten. 

3 . Dit beroep kan worden ingesteld door 
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ieder belanghebbende binnen dertig dagen 
nadat de besliss ing van Gedepnteerde Staten 
overeenkomstig de bepalingen, vast te stellen 
bij de in het tweede lid van artikel 3 bedoelde 
provinciale verordening, of, bij gebreke van 
deze, bij het in bet derde lid van dat artikel 
bedoelde besluit, ter openbare kennis is ge
bracht. 

4 . H et adres van beroep wordt aan Ons ge· 
richt, maar ingediend bij Onzen Commissaris 
in de provincie, die daarop den dag van ont· 
vangst aanteekent en bet adres vervolgens aan 
Ons opzendt. Hij geeft een bewijs van de 
ontvangst af. 

5. H et beroep kan, met inachtneming van 
den termijn, in het derde lid ~•an dit artil;:el 
bedoeld, ook worden ingesteld door Onzen 
Commissaris in de provincie en , in het geval 
van het eerste lid van artikel 4, mede door 
Onzen Commissaris in de provincie, waarin 
het water zal worden afgevoerd. 

6 . 1 , De besluiten, in het tweede lid van 
bet vorige artikel vermeld, t reden niet in 
werking v66rdat de termijn van beroep is ver
streken, of, ingeval beroep is ingesteld, v66r
dat door Ons op dat beroep is beslist. Niette
min kunnen Gedeputeerde Staten, bangende 
den terrnijn van beroep, of, ingeval beroep is 
ingesteld, hangende de beslissing daarop, de 
gedeeltelijke of geheele staking bevelen van 
de bevloeiing, te welker opzichte de vergun
ning door hen is gewijzigd of ingetrokken. 

2. Het bevel tot staking kan te alien tijde 
door Ons worden ingetrokken. 

7 . 1. De eigenaar van een perceel, door of 
over betwelk voor bevloeiing water moet 
worden aan- of afgevoerd, of in , op, of aan 
hetwelk, geheel of gedeeltelijk, voor bevloeiing 
een kunstwerk moet worden aangelegd, is 
verplicht dezen aanvoer, afvoer of aanleg en 
het gebruik en onderhoud van de aanvoer-, 
afvoer- en kunstwerken, beboudens schadeloos
stelling, te dulden, wanneer dat perceel in het 
besluit, waarbij de vergunning is verleend, 
daartoe is aangewezen. 

2. Deze verplichting bestaat niet voor ge
bouwen en de daarbij beh oorende erven en 
tuinen. 

8 . De gebruiks-gerecbtigde op bet water 
van een stroomend water is verplicbt, be
houdens schadeloosstelling, te dulden, dat daar
van voor bevloeiing wordt gebruik gemaakt, 
wanneer dit water in bet besluit, waarbij de ver
gunning is verleend, tot dat doe! is aangewezen. 

9 . De eigenaar van een kunstwerk, waarvan 
voor bevloeiing het medegebruik verlangd 
wordt, is verplicht dit medegebruik beh oudens 

schadeloosstelling, te dulden, wanneer het 
kunstwerk in het besluit, waarbij de vergun

. ning is verleend, daartoe is aangewezen. 
10. Wanneer de eigenaar van een perceel, 

door of over hetwelk voor bevloeiing water 
moet worden aan- of afgevoerd , of in , op, of 
aan hetwelk, geheel of gedeeltelijk, voor be
vloeiing een kunstwerk · moet worden aange
legd, ook zelf tot bevloeiing van dat perceel 
van de aan te leggen aanvoer-, afvoer• of 
kunstwerken wil gebrnik maken, is hij, die 
tot den aanleg dezer werken vergunning ver
zoch t, verplicht, behoudens schadeloosstelli ng, 
dit medegebruik toe te staan , wanneer dit 
wordt opgelegd, zoowel in het besluit , waarbij 
aan genoemden eigenaar vergunning wordt 
verleend om eene bevloeiingsinrichting voor zijn 
perceel te maken, al s in bet besluit, waarbij tot. 
bedoelden aanleg vergunning wordt verleend . 

11. Wanneer de eigenaar van een perceel, 
door of over betwelk voor bevloeiing water 
wordt aan- of afgevoerd; ook zelf tot bevloeiing 
van dat perceel van de aangelegde aanvoer
of afvoerwerken wil gebruik maken, is hij , 
die tot den aanleg dezer werken vergunning 
verkreeg, of zijn diens rechtverkrijgenden, 
verplicht, behoudens schadeloosstelling, dit 
medegebruik toe te staan, wanneer dit wordt 
opgelegd in bet besluit, waarbij aan genoemden 
eigenaar vergunning wordt verleend om eene 
bevloeiingsinrichting voor bedoeld perceel te 
maken. 

12. Door de oplegging der in de artikelen 7, 
8, 9 en 11 bedoelde lasten wordt geene be
langrijke verandering in de bestemming en 
zoo min mogelijk belemmering in bet gebruik 
gebracht van het perceel , h et gebruiksrecht, 
h et kunstwerk of de bestaande bevloeiingsin
richting. 

13. Met den eigenaar , bedoeld in de arti
kelen 7, 9, 10 en 11, en met den gebruiks-ge
rechtigde, bedoeld in artikel 8, wordt gelijk
gesteld hij , die kracbtens een zakelijk cf per
soonlijk recht bet genot van bet perceel, het 
waterrecht of het kunstwerk heeft. 

14 . Op eene aanvrage om vergunning voor 
bet maken van eene bevloeiingsinrichting voor· 
gronden, gelegen in waterscbappen, veenschap
pen of veenpolders, wordt niet bescbikt clan 
nadat het advies van de besturen dezer instel
lingen is gevraagd. 

15. 1. Onder ,,schadeloosstelling" , bedoeld 
in de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11, wordt ver
staan zoowel vergoeding voor werkelijk te 
lijden schade en voor medegebruik van werken 
als bijdi:age in aanleg, uitbreiding en onder
houd claarvan. 
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2. Op schriftelijke aanvrage van hem, clie 
tot schadeloosstelling verplicht is, benoemen 
Gecleputeerde Staten, ter bepaling daar,an, 
drie cleskundigen. 

3. Dezen vangen hunne werkzaamheden niet 
aan .dan na vooraf te zijn beeedigd door den 
1:echter ,an het kan ton, door Gedeputeerde 
Staten te gelijk met de benoeming der des
kundigen aan te wijzen, en uadat door den 
aanvrager ter provinciale griffie eene door Ge
deputeerde 8taten bepaalde waarborgsom tot 
bestrijding hunner kosten is gestort. 

4. Het door de deskundigen uitgebrachte 
rapport "·ordt gedurende dertig dagen op cle 
provinciale griffie ter visie gelegd, na mecle
<leeling dier tervisielegging door Gedeputeerde 

tateu zoowel aan hem, die tot schadeloos
stelling verplicht is, als aan hen , aan wie het 
recht claarop toekomt. 

5. De kosten van het deskundig onderzoek, 
welke ten taste zijn van hem die de in het tweede 
lid bedoelde aanvrage g~daan heeft, worden 
door Gedeputeerde Staten vastgesteld naar den 
maatstaf van het tarief van justitiekosten en 
salarissen in burgerlijke zaken en door dit 
College aan den voet van het rapport vermeld. 

6. Afschrift van het rapport wordt, desver· 
langd, tegen betaling der kosten aan belang
hebbenden uitgereikt. 

16. 1. Tenzij partijen omtrent de schade
loosstelling reeds zijn overeengekomen, doet 
hij, die daartoe verplicht is, betzij het vorig 
artikel toepassing heeft gevonden of niet, aan 
de tegenpartij gerechtelijk eene schadeloosstel
ling aanbieden . 

2. Bij dit exploit moet op straffe van nietig
heid mede worden beteekend : 

a. het besluit, waarbij vergunning werd 
verleencl; 

b. ingeval bet sub a bedoelde besluit is een 
besluit van Gedeputeerde Staten, eene ver· 
klaring van Onzen Commissar is in de provincie, 
dat tegen dat besluit binnen den wettelijken 
termijn geen booger beroep is ingestelcl, of, 
ingeval beroep is ingesteld, dat het beroep is 
afgewezen; 

c. ingeval het in artikel 15 bedoelde des
kundig onclerzoek h eeft plaats gehad, een af
schrift van het rapport der deskundigen, be
nevens eene verklaring, dat de in datzelfcle 
artikel voorgeschreven tervisieligging en mede
deelingen hebben plaats gebad, beide afgegeven 
door den griffier der Staten. 

3. Binnen zes weken na het in het eerste 
l id bedoelde aanbod kan hij, aan wien het 
werd gedaan, de schadeloosstelling in rechte 
vorderen, bij gebreke waarvan hi_j geacht wordt 

met het aanbod genoegen te hebben ge· 
nomen. 

17. Wanneer de door den rechter bepaalde 
schacleloosstelling meer bedraagt dan het ge· 
dane aanbod wordt de gedaagde, in de overige 
gevallen de eischer in de kosten veroordeelcl. 

18. Het gebruik of medegebruik van per
ceelen, water of werken, bedoeld in de arti
kelen 7, 8, 9, 10 en 11, heeft niet plaats dan 
nadat omtrent de schadeloosstelling is over· 
eengekomen, met de aangeboden schadeloos
stelling is genoegen genomen of de schade
loosstQJling in rechte onherroepelijk is vast
gestekl. 

19. Het besluit, waarbij perceelen, water of 
werken ingernlge de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 
tot gebruik of medegebruik worden aange
wezen, of waarbij zoodanig gebruik of mede
gebruik wordt gewijzigd of ingetrokken , wordt 
overgeschreven in de openbare registers, be
doeld in artikel 671 van het Burgerlijk W et· 
boek. 

20. 1. H et zonder vergwming of in strijd met 
de bij de vergunn ing gestelcle voorwaarden 
maken van eene bevloeiingsinrichting _ of in
standhouden van zoodanige na het in werking 
treden dezer wet ge~aakte inrichting wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen of gcldboete van ten hoogste f 100. 

2. Het strafbare feit wordt beschouwd als 
overtreding. 

3. De voorwerpen, door middel van over
treding verkregen of waa,·mede de overtreding 
is gepleegcl, kunnen, voor zoover zij den ver· 
oordeelde toebehooren, worden verbeurd ver
klaard. 

21. 1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd 
om het gebrnik van bevloeiingsinrichtingen, 
in strijd met de wet gemaakt of in stand ge
houden, op kosten van den overtreder feitelijk 
te doen beletten. 

2. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, 
wordt ,an deze bevoegdheid geen gebruik ge
maakt, dan nadat de belanghebbenden schrifte
lijk zijn gewaarschuwd. 

22. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Wet op de bevloeiingen", doch 
met bijvoeging van den jaargang en het num
mer van het Staatsblad, wa_arin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegcven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van 1Vaterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) DE MAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 18 Jan. 1905.) 



30 DECJ!MBE lt ] 904. 485 

30 December 1904. WET, tot nadere wijziging 
van de wet op bot Notarisambt. S. 283. 

Bijl. Hand. 2• Kame:,· 1902/03, n°. 209, 1-4 ; 
1903/04, n•. 34, 1-2; 1904/05, n•. 14, 1-4. 

Hand. i({. 1904/05, bladz. 107-137 ; 
Hand. 1• Kame:,· 1904/05, bladz. 98, 116-118, 

132-138. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat het wen chelijk is eenige wijzigingen te 
brengen in de wet van 9 Juli 1842 (Staatsblad 
n•. 20) op bet Notarisambt, zooal deze luidt 
na de daarin bij de wetten van 26 April 1876 
(Staatsblacl n•. 85), 6 Mei 1878 (Staatsblad n•. 29), 
15 April 1 6 ( taatsblad n•. 64) en 31 December 
1887 (Staatsblad n•. 265) aangebracbte wijz i
gingen; 

Zoo is bet, dat v\Tij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Do wet van 9 Juli 1842 (Staatsblad 

n•. 20), zooals die gewijzigd is bij de wetten 
van 26 April 1876 (Staatsblad n•. 85), 6 :M:ei 
1878 (Staatsblad n•. 29), 15 April 1886 (Staats
blad n•. 64) en 31 December 1887 (Staatsblad 
n°. 265), wordt nader gewijzigd als volgt: 

§ 1. A,·tikel 10, 5°., wordt gelezen als volgt: 
.,5°. nadat bij het exameu, in bet voorgaande 

lid bedoeld, met goed gevolg beeft afgelegd, 
op een of meer notariskantoren eeu werktijd 
rnn drie jaren heeft volbmgt. 

De bepaling van dit nummer blijft al Yer
eischte voor de benoembaarbeid buiten toe
passing ten aanzien van eenen eervol ontslagen 
notaris of bij benoem ing van eenen notaris 
op eene andere standplaats. " 

§ 2. Aan a,·tikel 13 worden de volgendo 
nieuwe leden toegevoegd: 

,,Tot het afleggen van bet examen worden 
alleen toegelaten zij, d ie met goed gevolg bet 
bij algemeenen maatregel van bestuur voor te 
sobrijven voorbereidend examen bebben 
afgelegd. 

Van dit voorb reidend examen zijn vrijgo
steld zij, die overleggen: 

a. betzij het ·getuigscbrift, ingevolge art. 55 
der wet tot regal ing van bet middelbaar on
den vijs, uitgereikt wegens voldoend afleggen 
van bet eind-examen voor de h oogere burger
scbolen met vijfjarigen cu rsus ; 

b. betzij een der getu igschriften, vormeld in 
de artikelen 11 en 12 der wet tot regeling 
van het hooger onderwijs, of een krncbtens 
die wet daarmede gelijkgesteld getuigscbrift. 

Bij algemeenen maatregel ,an bestuur kan 
gelijke vrijstelling worden verbonden aau de 
o.erlegging van andere getuigscbriften, die 
eene ni et geringere algemeene ontwikkeling 

bewijzen dan de boven onder c, en b ge
noemde." 

§ 3. Het eerste lid van artikel 14 wordt ge
lezen als volgt: 

,,I eder, die tot bet afleggen van bet exameu 
wordt toegelaten, betaalt vijftig gulden." 

§ 4. A,·tikel 15 word t gelezen als volgt : 
.,De geboorte-akte, de verklaring of verkla

ringen van goed gedrag, het getuigschrift van 
met goed gevolg afgelegd examen , de verkla
ring of verklaringen van den volbragten 
werktijd, afgegeven door den notari of de nota
ri s en, bij wie de belanghebbeude is werkzaam 
geweest, en bevestigd door den Voorzitter der 
Kamer van Toezigt, tot welker ressort de 
standplaats van den notaris, die de Yerklaring 
afgeeft, behoort, en, indien de belanghebbende 
tijdelijk een notariskantoor heeft waa.rgenomeu, 
de verklariug of de verklaringen van den duur 
dier tijdelijke waarnemiug, afg geven door den 
Voorzitter der Kamer van Toezigt , tot welke r 
ressort de standplaats van don notaris, wiens 
kantoor is waargenomen, behoort, wordeu bij 
bet verzoek om plaatsing aan den Kon ing 
overgelegd. 

Ingeval de notaris overleden is, of verh inderd 
of weigerachtig de vereischte verklaring af te 
geven, kan zulks gescbieden door den Voor
zitter der Kamer van Toezigt, tot welker ressort 
de standplaats van den overledon, verbinderden 
of weigerachtigen notari behoort." 

§ 5. Achter ar tikel 20 worcl on ingevoegd de 
volgende bepalingen : 

HOOFDSTUK llA. 

Van de candidaat-notai·issen en de plaats
vervanging. 

A,·tikel 20a. Candidaat-notari is hij , die met 
goed gevolg bet bij deze wet voorgeschreven 
examen h eeft afgelegd. 

Artikel 20b. De candidaat-notari , die eene 
betrekking ten kantore van een notaris heeft 
aanvaard, geeft hiervan, onder overlegging 
van het getuigschrift van h et door hem afge
legd examen, kennis aan de Kamer van Toe
zigt, tot welker ressort de standplaats van den 
notaris behoort . 

Deze kennisgeving, voor .,gezien" geteekend 
door den notaris, te wiens kantore de candi
daat-notari s werkzaam is, houdt in : 

1 °. jaar, dag en plants van geboorte van den 
candidaat-notaris ; 

~- de voornamen, den naam en de stand
plaats van den notaris to wiens kantore en bet 
tijdvak gedurende betwelk de candidaat-notaris 
het laatst werkzaam was, of de verklaring ,_ 
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dat hij als candidaat-notaris nog niet op een 
notariskantoor werkzaam was. 

De werktijd, vereiscbt om tot notaris be
noembaar te zijn, wordt berekend van den dag, 
waarop de in dit artikel genoemde kennis
geving voor de eerste maal bij de Kamer van 
Toezigt is ingekomen. 

Van de ontvangst dier kennisgeving wordt 
den notaris, te wiens kantore de candidaat
nota.ris werkzaam is, en den candidaat-notaris 
door den voorz itter der Kamer Yan Toezigt 
een bewijs gezonden. 

Het door den candidaat-notaris overgelegd 
getuigscbrift van het door hem afgelegd 
examen wordt voor ,,gezien" geteekend door 
den voorzitter der Kamer Yan Toezigt, aan 
den candidaat-notaris teruggezonden. 

Artikel 20c. Binnen eene week nadat een 
candidaat-notaris zijne betrekking ten kantore 
van een notaris heeft Yer la ten, geeft de laatste, 
op straffe van eene geldboete van ten hoogste 
tien gulden voor iedere ingegane week ver
zuim, hiervan scb riftelijk kennis aan de Kamer 
van Toezigt, tot welker ressort zijne stand
plaats beboort. 

Artikel 20d. Een candidaat-notaris, voldoende 
aan de vercischten voor de benoembaarheid 
tot notaris gesteld, geeft, zoo hij 7,icb voor 
eene tijdelijke waarneming rnn een notaris
kantoor bescbikbaar stelt, daarvan , onder over
legging der stukken, waaruit zijne benoem
baarheid blijkt, kennis aan de Kamer van 
Toezigt, met opgaye of hij zich in het alge
meen of slechts voor bepaalde door hem aan 
te geven gevallen en kantoren beschikbaar 
stelt. 

Tot de waarneming aangewezen is bij, be
boudens in bijzondere gernllen, ter beoordee
ling van de Kamer van Toezigt, verpligt aan 
de opdragt geYolg te geven. 

Artikel 20e. Een candidaat-notaris, tot eene 
waarneming aangewezen, heeft, zoolang hij 
daarmede belast blijft, de aan den notaris toe
gekende regten en bevoegdbeden en is, voor 
zoover daarop geene uitzonder ing is gemaakt, 
onderworpen aan de verpligtingen, de verant
woordelijkbeid en de aansprakelijkheid van 
dien ambtenaar. De voorschriften betrekkelijk 
akten door eenen notaris verleden, gelden ook 
ten aanzien van akten verleden door eenen 
candidaat- notaris-plaatsvervanger. 

Ook de strafbepalingen , in deze en andere 
wetten ten aanzien van notarissen voorkomende, 
zijn, tenzij het tegendeel is bepaald, op hem 
van toepassing. 

De hem Yerleende opdragt kan door de 
Kamer van Toezigt worden ingetrokken , zoo 

hij zicb scbuldig maakt aan gedragingen, han
delingen of verzuimen, die ten aanzien van 
een notaris aanleiding kunnen geven tot sch or
sing of ontzetting. 

A,·tikel 20f. De candidaat-notaris-plaatsYer
vanger vermeldt in de door hem te verlijden 
akten, op straffe eener boete van ten hoogste 
tien gulden, naast zijne hoedanigheid van plaats
vervanger, de voornamen, den naam en de 
standplaats van den notaris, wiens kantoor hij 
waarneemt. 

Hij gebruikt bet ambtszegel van dicn no
taris. 

Het loopende repertorium en register zet hij 
voort, tenzij de voorzitter der Kamer van 
Toezigt hem het aanleggen Yan nieuwe toe
staat. 

In bet Jaatste geval is, voor zooveel hem 
betreft, artikel 48 dezer wet slechts ten aan
zien van het nieuwe repertorjum van toe
passing. 

De door hem verleden akten worden opge
nomen in bet protocol van den notaris, wiens 
kantoor hij waarneemt. 

A,·tikel 20g. De candidaat-notaris, voor de 
eerste maal met eene waarneming belast, legt , 
v66r de aanvaarding daarvan en binnen eene 
week na de clagteekening der hem verleende 
opdragt. voor de regtbank van het arrondis
sement, tot welker ressort het waargenomen 
kantoor behoort, naar de wijze zijner gods
dienstige gezindbeid, den volgenden eed (be
lofte) af: 

,,Ik zwere (belove) getrouwheid aan den 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, 
eerbied voor de regterlijke autoriteiten; dat 
ik de betrekking van plaatsvervangend notaris 
met eerlijkheid, naauwkeurigheid en onzijdig
heid zal waarnemen; de wetten op het notaris
ambt gemaakt of nog te maken, met de meeste 
naauwgezetheid zal opvolgen; en dat ik de 
meegt mogelijke geheimhouding omtrent den 
inboud der akten, overeenkomstig de yoor
scbriften der wet, zal inacbtnemen." 

Artikel 20h. Binnen eene week na de eeds
aflegging legt de candidaat-notaris-plaatsver
vanger, hetzij in persoon, hetzij door een schrif
telijk gemagtigde, zijne handteekening en pa
raaph neder ter griffie der regtbank van bet 
arrondissement, tot welker ressort het waar
genomen kantoor behoort, en zulks op straffe 
van ten boogste tien gulden boete voor iederen 
dag verzuim. 

Wordt een candidaat-notaris aangewezen tot 
waarneming van een kantoor binnen bet res
sort van eene andere regtbank daa van die, 
ter griffie waarrnn zijne handteekening en pa-
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raaph zijn nedergelegd, zoo geschiedt, op straffe 
van gelijke boete, voorschreven neclerlegging 
ter griffie dier regtbank binnen eene week na 
de dagteekening cler hem verleende opdragt. 

§ 6. Lid 2 van artikel 5 wordt gelezen als 
volgt. 

,.Bij overtreding hiervan, zal hij worden ge
schorst voor een tijd van ten hoogste zes 
maanden.'' 

Lid 3 en volgende van artikel 5 worden ge
lezen als volgt: 

,.De notaris, die zich !anger clan veertien 
dagen van zijne standplaats wil verwijderen, 
heeft claartoe verlof noodig van den voor
zitter der Kamer van Toezigt, tot welker res
sort zijne standplaats behoort. 

Indien de notaris zonder bekomen verlof 
zich !anger dan veertien clagen van zijne stand
plaats verwijdert of den h em verleenden ver
loftijd overschrijdt, wordt hij gestraft met eene 
boete van ten hoogste vijftig gulden voor 
iedere ingegane week, waarmede de afwezig
heid den duur van veertien dagen of den be
komen verloftijcl ove_!"scbrijdt. 

De notaris, die zonder bet verlof in di t 
artikel bedoeld, of na bet eindigen van den 
hem verleenden verloftijd, !anger dan eene 
maand van zijne standplaats verwijderd blijft, 
wordt gestraft met ontzetting uit zijn ambt. 

Overschrijding van den verleenden verloftijd 
wordt niet gestraft, indien blijkt, dat zij bet 
gevolg is van onvoorziene dringende omstan
digheden. 

Bij bet verleenen van bet verlof wordt door 
den voorzitter van de Kamer van Toezigt 
hetzij een ter plaatse bevoegd notaris, hetzij 
een candiclaat-notaris uit het ressort clier Kamer 
als plaatsvervanger aangewezen. 

De notaris kan bij zijne aanvrage om verlof 
een canclidaat-notaris tot plaatsver,anger aan
bevelen. Wordt de aanbevolene aangewezen, 
clan is de notaris, behoudens zijn verhaal op 
den plaatsvervanger, tegenover derden hoof
delijk met hem aansprakelijk. 

Geclurende den verloftijd mag de vervangen 
notaris geene ambtsbediening uitoefenen; hij 
is echter s'teeds bevoegd aan den voorzitte r 
cler Kamer van Toezigt intrekking van bet 
verlof te v ragen. Na die intrekking, waarvan 
aan den plaatsvervanger wordt kennis gegeven, 
bervat de notaris zijne ambtsbediening en 
houdt de waarneming van den plaatsvervan
ger op. 

Overschrijdt de notaris den bekomen ve r
loftijcl, clan blijft de aanwijzing van den plaats
vervanger gelden totdat zij door den voorzittter 
der Kamer van Toe7,igt zal zijn ingetrokken. 

In dat geya] 7,al de vervangen notaris eerst 
na die intrekking zijne ambtsbediening her
,atten; alles onverminderd hetgeen voor schor
sing, ontzetting, ontslag en overlijden is be
paald, in welke gevallen de aangewezen plaats
vervanger voorloopig met de waarneming be
last blijft. 

§ 7. Aan artikel 8 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

,.De bepalingen der voorgaande leden van 
dit artikel zijn niet van toepassing op den 
candidaat-notaris, met de tijdelijke waarneming 
van een kantoor belast." 

§ 8. Aan artikel 21 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

,.De plaatsvervanger, die op aanbeveling van 
den vervangen 11otaris is aangewezen, mag, 
behoudens de bepaling van bet tweede lid van 
dit artikel, op dezelfde straffen , geene akten 
verlijclen, waarin de vervaugen notaris, diens 
vrouw, cliens bloedverwanten of aangehuwden 
in de regte linie, zonder onclerscheid van gra
clen , en in de zijdlinie tot den derden graacl 
ingesloten , hetzij in persoon, hetzij door ge
magtigden, hetzij in hoedanigheicl, als partij 
voorkomen." 

§ 9. Aan artikel :2:l wordt een nieuw lid toe
gevoegcl, luidende: 

,,De bepaling van dit artikel is mede van 
toepassing op akten, verleden ten overstaan 
van den op aanbeveling van den notaris aan
gewezen plaatsvervanger, wat betreft den ver
vangen notaris, cliens vrouw en cliens in clit 
artikel genoemde bloedverwanten en aange
huwden." 

§ 10. Tusscben lid 1 en I id 2 van a,·tikel 24 
wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

,,Bij ukten verleden door een plaatsvervan
ger, die op aanbeveling van den vervangen 
notaris is aangewezen, mogen mecle niet tot 
getuigen genomen worden de vervangen 110-

taris, diens bloedverwanten of aangehuwden 
tot den derden graacl ingesloten, alsrnede diens 
huisbeclienden." 

§ 11. In artikel 33, 2°. worden de woorden: 
,,akten , voor denzelfden notaris ,·erleden, en 
onder zijne minuten verbleven" vervangen 
door: ,,notariele akten in minuut onder hem 
berustende". 

§ 12. Het opschrift van Hoofdstuk lV worclt 
gelezen: 

Van het toezigt en van het honcyra,-iit1n. 
Artikel 50 wordt gelezen als volgt: 
,,Het toezigt over de notarissen en de can 

clidaat-notarissen wordt uitgeoefend door Ka
mers van Toezigt. 

Het toezigt over cle candidaat-notarissen be-
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oogt het verkdjgen, nm de noodige gegevens 
omtrent de aanspraken,-die de candidaat-notaris 
kan doen gelden op eene benoeming tot plaats
vervanger en notaris . 

De Kamers worden gevestigd in de boofd
plaatsen der bij algemeenen maatregel van 
bes tu ur aan te wijzen arrondissementen. 

Het 'ressort eener Kamer kan zich uitstrek
ken over onderscheidene arrondissementen." 

-§ 1.3. Achter a.rtikel 50 worden ingevoegd de 
volgende bepalingen : 

,,Artilcel: 50a.. Eene Kamer van Toezigt be
staat nit vijf leden, den voorzitter inbegrepen, 
en vier plaatsvervangende led en . 

Het voorzitterschap van elke Kamet· wordt 
waargenomen door den pres.ident der arron
dissements-regtbank, zitting houdende in de 
gemeente waar de Kamer is gevestigd, of, bij 
verhindering, door een lid der regtbank door 
den voorzitter der Kamer aan te wijzen. 

De griffier der arrondissements-regtbank, in 
het vooig>1ande lid bedoeld, staat der Karn er 
van Toezigt als secretaris ter zijde en is be
waarder van het arcbief dior Kamer. Met toe
stemming van den voorzitter kan hij ziob als 
seoretaris doen vervangen door eenen substi
tuut-griffier. 

Onze Minister van J ustitie benoemt, telkens 
voor den tijd van drie jaren, twee leden , zoo
mede twee plaatsvervangende leden, onder 
wie, zoo l.Ilogelijk, een lid en een plaatsver
vangend lid uit de kantonregtors, wier stand
plaats gelegen is binnen den luing, waarover 
de Kamer toezigt boudt. 

De overige twee leden, zoomede twee plaats
vervangende leden, worden , eveneens voor den 
tijd van drie jaren, door de notarissen, geves
tigd binnen den kring, waarover de Kamer 
toezigt boudt, nit bun midden benoemd. 

De kosten, aan de instelling en werking 
der Kamers verbonden, daaronder begrepen 
de vacatiegelden, en de reis- en verblijf
kosten der leden , komen ten laste van den 
Staat. 

At·tikel 50b. De wijze van benoeming van 
de uit de notarissen te kiezen leden en plaats
vervangende leden der Kamers, de inrigting 
dier Kamers, de wijze ,van uitoefening der 
haar opgedragen werkzaamheden, zoomede 
bet bedrag der vacatiegelden en de reis- en 
verblijfkosten van de leden worden bij alge
meenen maatregel van bestuur geregeld . 

De noodige buisboudelijke bepalingen wor
den door elke Kamer zelve vastgesteld bij 
bijzondere reglementen, welke aan de goed
keuring van Onzen Minister van Justitie 
onderworpen zijn. 

Artikel 50c. De notaris, ·die zijne amhts
pligten verwaarloost of zich schuldig maakt 
aan-- wangedrag of-: oniedelijkbeid of die ban
delingen · pleegt, strijdig met de eer of de 
waardigbeid van zijn ambt; wordt, voor zoover 
daarop bij deze wet niet bepaaldelijk straffen 
zijn gesteld, door de Kamer van Toezigt 
gewaarscbuwd. 

De Kamer geeft geene waarscbuwing , clan 
na verhoor of beboorlijke oproeping Yan den 
betrokken notaris ; de oproeping wordt bij 
aangeteekeuden brief verzonden ten minste 
tien dagen v66r den clag tot het Yerhoor 
bepaald. 

In den oproepingsbrief wordt van het feit, 
dat den notaris wordt ten laste gelegd, mel
ding gemaakt. 

De voorzitter spreekt de waarscbuwing nit. 
Indien cle notaris, daartoe beboorlijk opge
roepen, niet ter vergaderi ng verschijnt, wordt 
de ·waarscbuwing hem bij aangeteekenden 
brief medegedeeld. 

Artilcel 50d. De notaris , die ten tweede 
male gewaarscbuwd is, kan, na eene met 
redenen omkleede voordragt Yan de Kamer 
van Toezigt, op vordering van bet openbaar 
ministerie, door de regtbank voor een tijd 
van ten hoogste zes maanden in zijne bedie
ning gescborst worden. Voor de derde maal 
gewaarscbuwd zijnde, kan hij, insgelijks op 
vordcring van bet openbaar ministerie, door 
de regtbank voor een tijd van ten boogste 
negen maanden in zijne bediening geschorst 
of daaruit ontzet worden. 

De Kamer van Toezigt geeft van de door 
baar gedane waarschuwingen, zoomede van 
iedere begane overtreding, waarop bij deze 
wet bepaalde straf is gestelcl, kennis aan den 
betrokken officier van justitie. 

Aan de behandeling van de gedingen tot 
scborsing of ontzetting, in dit artikel ge
noemd, zal de president of bet lid der arron
dissements-regtbank, fungeerende als ,oor
zitter der Kamer van Toezigt toen deze de 
waarscbuwing gaf, op geenerlei wijze mogen 
deelnemen." 

§ 14. Artikel 52 wordt gelezen als volgt: 
,,De notaris, die door ouderdom, zwakte 

of aanboudende ziels- of ligcbaamsziekte 011-

geschikt is tot de uitoefening zijner bedie
ning, kan op voordragt van de Kamer van 
Toezigt, tot welker ressort zijne standplaats 
beboort, en na door haar in zijn belang te 
zijn gehoord of daartoe beboorlijk te zijn 
opgeroepen, door Ons eervol worden ont
slagen." 

§ 15. Artikel 53 wordt gelezen als volgt : 
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,, Wannecr een notaris door ziekte of andere 
omstandigbeden tijdelijk verbinderd wordt om 
zijne ambtsbediening uit te oefenen, zal, op 
daartoe door hem, zijne ecbtgenoote of een 
zijner bloedverwanten of aangebuwden te doen 
verzoek, of bij gebreke daarvan ambtsbalve, 
door den voorzitter van de Kamer van Toe
zigt, tot welker ressort zijne standplaats be
boort, betzij een notaris, hetzij een candidaat
notaris uit . bet ressort dier Kamer al plaats 
vervanger worden aangewezen. 

Wanneer bet verzoek in bet vorige lid be
doeld door den notaris gescbiedt, kan bij daarbij 
eenen candidaat-notaris tot plaatsvervanger 
aanbevelen. 

Wordt de aanbevolene aangewezen, dan is 
de notaris, bebouclens zijn verbaal op den 
plaatsvervanger, tegenover derden hoofdelijk 
met hem aansprakelijk. 

Zooclra de reden der verhindering vervallen 
is, zal de voorzitter der Kamer van Toezigt, 
hetzij op verzoek van den notaris, betzij ambts
balve, die aanwijzing intrekken. Eerst na die 
in trekking zal de vervangen notaris zijne ambts
bedien ing bervatten ." 

§ 16. Aan bet eerste lid van arfikel 54 wordt 
toegevoegd , · 

,, , voor zoover de kennisneming daarvan 
niet behoort aan de Kamers van Toezigt." 

§ 17. H et tweecle lid van wrtikel 51 wordt 
gelezen als volgt, 

,,De notaris, die in staat van faillissement 
verklaard of wege1~s schulden gegijzeld is, kan , 
op vordering van bet openbaar ministerie, na 
verhoor of beboorlijke oproeping uit zijn ambt 
worden ontzet." 

H et laatste lid van m·tikel 51 wordt inge
trokken. 

Artikel 56 wordt gelezeu als volgt: 
,,De straffeu van schorsiug en ontzetting 

worden opgelegd door cle burgerlijke kamer 
cler arrondissements-regtbank. 

H et onderzoek beeft plaats in raadkarner. 
De regtbank beslist niet dan na verboor of 

behoorlijke oproeping van den beklaagde bij 
aangeteekenden brief van den griffier, inbou
dende bet den notaeis ten laste gelegde feit 
en verzonden ten minste tien dagen v66r den 
dag tot het verhoor bepaald. 

De notaris kan zieb bij het verhoor doen 
bijstaan door een advocaat of procureur, bin
nen het Rijk de praktijk uitoefenende. 

De uitspraak geschiedt in bet openbaar. 
Van de ontzetting of schorsing wordt, nadat 

de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, 
door bet openbaar ministerie kennis gegeven 
aan de betrokk(ln Kamer van Toezigt." 

§ 18. In a.-tikel 57, derde lid , vervallen de 
woorden: ,,uit kracbt betzij van art. 50 of 
art. 61 derde lid, betzij van dit artikel,". 

Tusschen bet voorlaatste en laatste lid van 
ar6kel 67 wordt een nieuw lid gevoegd, lui
dende: 

,,De notaris kan zich bij bet verhoor doen 
bijstaan door een advocaat of procureur, bin
nen bet Rijk de praktijk uitoefenende". 

Achter artikel 59 wordt een nieuw artikel 
59a ingevoegd, luidende : 

,,De strafbare feiten omsebreven in deze wet 
worden besehouwd als overtreclingen." 

§ 19. In a.·tikel 62, eerste lid , worden de 
woorden : ,,officier bij de regtbank van bet 
arrondissement, waarin de standplaats van 
den overledene gevestigd is geweest." ·Yer
vangen door : ,,voorzitter van de Kamer van 
Toezigt, tot welker ressort de standplaats van 
den overledene beboorde." . 

Tussehen lid 1 en lid 2 van artikel 62 wordt 
een nieuw lid ingevoegd, luiclende: 

,,Ingeval van afwezigbeid van den notaris 
van ]anger dan veertien dagen , zonder verlof, 
rust gelijke verpligting tot kennisgev ing op 
hen , die zijn archief onder zich hebben. " 

In a,·tikel 62, laatste lid , wordeu de woor• 
den: ,,hoofdplaats van het arrondis ement" 
vervangen door: ,,plaats , waar de Kamer van 
Toezigt gevestigd is,". 

§ 20. Artikel 63 wordt gelezen als volgt: 
,,Door den voorz itter der Kamer van Toe• 

· zigt, tot welker ressort de standplaats van den 
overleden, ontslagen of naar een under kanton 
verplaatsten notaris behoorde of tot welker 
ressort de standplaats van den afwezigen 110-

tari s behoort, wordt, na ontvangst dezer ken
nisgeving of, bij gebreke daarvan , ambtshalve, 
ter waarneming van bet vaeante kantoor, hetzij 
een notaris, betzij een candidaat-notaris uit bet 
ressort dier Kamer als plaatsvervanger aan
gewezen. 

Gelijke aanwijzing heeft plaats na ontvangst 
der kennisgeving van het openbaar ministerie 
van eene plaats gehad hebbende ontzetting of 
schorsing." 

In artikel 40, eerste lid, wordt ,,66" ver
vangen door ,,63". 

§ 21. De a,·tikelen 64 tot en met 68 worden 
gelezen als volgt : 

Artikel 64. De notaris is bij seborsing, ver• 
lo£, .tijdelijke verhindering, en ingeval van 
verplaatsing naar een antler kanton, op straffe 
van ontzetting uit zijn ambt, verpligt, aan 
den aangewezen notHris of eandidaat-notaris 
den nijen toegang tot zijn arehief te ver
leenen. 
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Gelijke verpl igting rust op den ontslagen 
of ontzetten notaris en op hen, die, ingeval 
van afwezigheid of overlijden van den notaris, 
bet archief onder zicb bebben. 

De regtbank kan, bij bet niet verleenen van 
<lien toegang, op vordering van bet openbaar 
m inisterie, den aangewezen notaris of candi
daat-notaris magtigen, zich den toegang des
noods met behulp van de openbare magt, te 
verschaffen. 

Artikel 66. De aangewezen notaris of can• 
d idaat-notaris neemt binnen twee weken na 
de dagteekening der aanwijzing, op st raffe 
eener geldboete van ten hoogste tieu gulden 
voor iedere ingegane week verzuim, de minu
ten, reg isters en repertoria van den notaris 
over en verrigt voorts ten aanzien daarvan 
al datgene, waartoe deze laatste bevoegd en 
verpl igt was. 

A1·tikel 66. Bij de overneming onderzoekt de 
· plaatsvervanger of alle m inuten, reg isters en 

repertoria, die ten kantore moeten zijn, aan
wezig zijn. 

Bij dat onderzoek moeten de leden van de 
Kamer van Toezigt desverlangd worden toe
gelaten. 

De vervangen notaris of degeen die de mi
nuten, registers en repertoria onder zich heeft , 
wordt door den plaatsvervanger, ten minste 
drie dagen te voren, bij aangeteekenden brief 
opgeroepen om bij dat onderzoek tegenwoor
dig te zijn. 

Blijkt dat een of meer der minuten, regis
ters of repertoria niet voorhanclen zijn, zoo 
maakt de plaatsvervanger daarvan eene ver
klaring in triplo op , die door alle tegenwoordig 
zijnde personen wordt onderteekend. 

Een der exemplaren wordt nedergelegd in 
het archief der Kamer van Toezigt, een ter 
hand gesteld aan den vervangen notaris of aan 
hem die zijn arcb ief tijdens de overneming 
onder zicb beeft , en een worclt door den plaats
vervanger behouden. 

Deze verklaring vermeldt, wat de minuten 
aangaat, het jaar waarin zij zijn verleden en 
het volgnummer van het repertorium, en wat 
de registers en repertoria aangaat het tijdvak 
waarover zij loopen. 

Blijkt bij de overneming, dat geene stukken 
ontbreken, dan wordt daarvan insgelijks eene 
verklaring in triplo opgemaakt en d:iarmede 
op dezelfde wijze gehandeld. 

De ven ·angen notaris of de plaatsvervanger, 
die zich schuldig maakt aan overtreding van 
een der voorschriften bij dit artikel gegeven 
omtrent de wijze van overneming der minu
ten, registers en repertoria , wordt ge_straft 

met eene geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden. 

Arlikel 67. Heeft eene waarneming plaats 
ter zake van een den notaris verleend verlof, 
clan kan de notaris, onder zijne verantwoor
delijkheid, den plaatsvervanger schriftelijk ont
heffen van het bij het vorige artikel bedoelde 
ouderzoek. 

.Alscbrift van het bewijs dezer ontheffing 
wordt door den plaatsvervanger mgezondeu 
aan de Kamer van Toezigt. 

Artikel 68. Binnen ach t dagen na het ver
strijken van bet verlof of de in trekking bedoeld 
in het voorlaatste l id van artikel 6, na bet einde 
van eene scborsing of na de intrekking bedoeld 
in art. 63, geeft de plaatsvervanger, op straffe 
eener geldboete van ten boogste tien gulden 
voor iedere ingegane week verirnim, de door 
hem overgenomen minuten, registers en reper
toria, en, zoo de plaatsvervanger een candi
daat-notaris is, de door hem verleden akten , 
aan den vervangen notaris over. 

Op deze overgifte is art. 66 van toepass ing. 
H et aldaar bedoelde onderzoek beeft niet 

plaats, indien de notaris van de bevoegdbeid, 
hem bij bet eerste lid van bet vorig artikel 
toegekend, beeft gebruik gemaakt." 

Achter artikel 68 worden ingevoegd de na
volgende bepalingen: 

Artikel 68a. Bij vervnll ing eener opengeval
len standplaats , geeft de nieuw benoemde no
taris, binnen eene week na zijne eedsaflegging, 
daarvan kennis aan den plaatsvervanger. 

Binnen twee weken daarna geeft deze de in 
het vorig artikel genoemde stukken aan den 
nieuw benoemden notari s over. 

Gelijke overgifte geschiedt door den aftre
denden notari s aan den nieuwbenoemde, in
geval deze laatste benoemd wordt met ingang 
van den datum, waarop bet aan den eerste 
verleende ontslag ingaat. 

In <lit geval verrigt de nieuw benoemde no
taris ten aanzien van de door hem overgeno
men minnten, registers en repertoria al dat
gene, waartoe de afgetreden notaris bevoegd 
of verplicht zou zijn geweest. 

Binnen drie maanden nadat de nieuw be
noemde notaris de min uten , registers en re
pertoria heeft overgenomen, brengt bij deze, 
voor zoover zij op den eersten Januarij van 
het jaar, waarin de overneming plaats bad , 
ouder zijn dan dertig jaren en zij niet vallen 
onder bet bereik van art. 69a, over naar de 
algemeene bewaarplaats bedoeld bij art. 69. 

De notaris, die verzuimt zoodanige over
brenging binnen den bepaalden tijd te doen, 
wordt gestmft met eene geldboete van ten 
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hoogste tien gulden ,oor iedere ingegane 
week verzuim. 

Artikel 68b. Indien de opengevallen stand
plaats niet wordt vervuld en de waarneming 
opgedragen was aan een notaris, blijft deze 
met de bewaring der minuten, registers en 
repertoria belast. 

De laatste twee leden van het vorige arti
kel zijn op hem- van toepassing, n1et dien ver• 
stande, dat de termijn van drie maanden begint 
te loopen van de dagteekening der beslis
sing dat de opengevallen standplaats niet zal 
worden vervuld. 

Was de waarneming opgedragen aan een 
candidaat-notaris, dan wijst de Kamer van 
Toezigt, tot welker ressort de niet vervulde 
standplaats beboort, een notaris aan, die met 
de bewaring der minuten, registers en re
pertoria zal worden belast. 

ln het laatste geval geeft de notaris, bin
nen eene week na de dagteekening van het 
besluit der Kamer , van zijue aanwijzing kennis 
aan den plaatsvervanger. Deze geeft binnen 
twee weken daarna de door hem overgeno
men minuten, registers en repertoria en de 
door hem verleden akten, aan den aangewezen 
notaris over. 

Op den aldus aangcwe:-:en notaris zijn de 
laatste twee leden van bet vorige artikel 
van toepassi ng. 

De in dit en in het vorige artikel bedoelde 
overgifte en overbrenging geschiede11 op de 
wijze bij art. 66 voorgeschreven ." 

§ 2"2 . Aan artikel 42 wordt een nienw lid 
toegevoegd, lu idende : 

,,Onze Minister van Justitie kan echter, 
onder door hem te stellen ,oorwaarden, ook 
aan andere clan de in bet eerste lid bedoelde 
personen verlof verleenen, inzage te nemen, of 
afschriften of uittreksels te vorderen van akten 
ouder dan zeventig jaar." 

§ 23. Aan het eerste lid van artikel 69 wordt 
toegevoegd : 

,, , staande onder toezigt der Kamers ,an 
Toezigt.". 

De aanhef van bet tweede lid ,an artikel 
69 wordt gelezen als volgt : 

,,Door de Kamer van Toezigt, tot welker 
ressnrt die hoofdplaats behoort, wordt uit de 
notarissen, standplaats hebbende in de boofd
plaats van het arrondissement, aangewezen :" 

In het voorlaatste lid van m·tikel 69 wor
den de woorden: ,,regtbank, na verhoor van 
het openbaar ministe ·· e," vervangen door: 
,,Kamer van Toezigt" en de woorden: ,,het 
openbaar ministerie" door: ,,de K amer ,Tan 
Toezigt". 

In het laatste lid van artikel 69 wordt h et 
woord: ,, regtbank" vervangen door: ,,Kamer 

· van Toezigt" en vervallen de woorden: ,, , na 
verhoor van het open baar ministerie,". 

§ 24. Achter artikel 69 wordt ingevoegd de 
volgende be paling: 

,,A,·tikel 69a. De notarieele archieven, welke 
van v66r de invoering der Fransche wetgev ing 
dagteekenen, znllen word en overgebragt naar 
's Rijks algemeen archiefdepot te 's Graven• 
bage en naar de Rijksarchiefdepots in de pro· 
vincies, of naar andere, bij algcmeenen maat
regel van bestuur nader aan te wijzen arch ief
depots. 

Bij dergelijken maatregel. :r.al de nadere re· 
geling dier overbrenging worden vastgesteld. 

Na 16 October 1917 kan de in bet eerste 
lid bedoelde overbrenging bij algemeenen maat
regel van bestuur word en bevolen ten aanzien 
der notariele archie,·ea, dagteekenende van 
v66r 16 October 1842. 

Ditzelfde geldt voor de archievea der voor
malige kamers van notari ssen. 

De bepalingen geldende Yoor de archief
depots z ijn op de daarheen overgebragte nota
riele archieven van toepassing. 

§ 25. Artikel 71 word t gelezen als volgt: 
,,Behoudens het bepaalde bij art. 69a, rnag 

de notaris, na magtig ing der Kamer ,an Toe· 
:iligt, al le onder hem berustende minuten, re· 
gisters en repertoria , welke ouder zijn dan 
dertig jaar, in de algeL1eene bewaarplaats oYer
brengen. 

De ove rnem iug geschiedt door den in art. 
69 aangewezen notaris op de wij:r.e bij art. 66 
bepaald." 

0-ve-rgangsbp,.palingen. 
A rt. ll. De bij h et in werking treden de:r.er 

wet in betrekking zijnde notarissen leveren, 
binnen drie rnaanden daarna, aan de Kamer 
van Toezicht, tot welker ressort zij behooren, 
een staat in, boudende opgaven der archieven 
van Yroegere notar issen , welke onder hunne 
bewaring berusten. 

Art. III. De notarissen, die bij bet in wer
king treden dezer wet zijn aangewezen als 
bewaarder of plaatsvervangend bewaarder der 
stukken in de algemeen!) bewaarplaatsen be
rustende, blijYen deze betrekkingen vervullen 
totdat de bewaarder en de plaatsvervangende 
bewaardcr door de K amers van Toezicht zul
len zijn aangewezen. 

Art. IV. De notaris, die v66r het in werking 
treden dezer wet is beri spt, wordt voor de 
toepassing dezer wet geacht eene waarschu· 
wing te h ebben ontvangen. 

Art. V. Zij, die v66r het in werking treden 
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dezer wet het' ' getuigschrift van cindidaat• 
notaris hebben verkregen, beh ouden de be
voegdheid om benoemd te worden overeen
komstig de voorschriften der vroegere wet. 

De liepaling, opgenomen in art. 20a is mede 
van toepassing op hen d ie v66r het in werking 
treden dezer wet het in dat artikel bedoeld 
examen hebben afgelegd. 

Art. VI. De bij hei in werking treden dezer 
wet op eenig notariskantoor werkzaam zijnde 
candidaat-notarissen doen binnen eene maand 
daarna aan de Kamer van Toezicht, tot welker 
ressort de standplaats van den notaris, te wiens 
kantore zij werkzaam zijn , behoort, de opgave 
in art. 20b voorgeschreven. 

Lid 3 van gemeld a t·t. 206 blijft Yoor hen 
buiten toepassing. 

Art. VII. De rechten van hen, die v66t· het 
in wer)dng ireden van artikel I §§ 2 en 3 
dezer wet een of meer gedeelten van het exa
men, bedoeld in artikel 11 der wet van 9 Juli 
1842 (Staatsblad n•. 20), zooals het is gewijzigd 
bij de wet van 6 Mei 1878 (Staatsblad n•. 29), 
met gunstig gevolg hebben afgelegd, worden 
bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

Art. VIll. Deze wet treedt in working op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Indien de inwerkingtreding v66r 1 Juli 1905 
plaats heeft, zullen de bepal ingen van artikel 
I § § 2 en 3 eerst in werking treden in het 
jaar 1906 na afloop van het examen bedoeld 
in artikel 11 der wet van 9 Juli l.842 (Staats
blad n•. 20) op het N otarisambt, zooals het is 
gewijzigd bij de wet van 6 Mei 1878 (Staats
blacl n•. 29). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gageven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1904. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Ministm· van Justitie, (,get. ) J. A . L0EFF. 
(Uitgeg. 12 Jan. 1905.) 

:lO Decernbe,· 1904. WET, tot wijziging van 
de wet van den 30sten September 1893 
(Staatsblacl n•. 146), boudende bepalingen 
op de fab rieks- en handelsmerken . S. 284. 

Bijl. Hanel. 2• Karner 1902/03, n•. 215, 1-3; 
1903/04, 11°. 39, 1 ; 1904/05, n•. 16, 1-4. 

Hand. icl. l904/05, bladz. 101- 107. 
Hand. 1° Karner 1904/05, bladz. 98, 118, 13 . 

W IJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat wijziging van de wet van den 30sten Sep
tember 1893 (Staatsblacl n•. 146), houdende be
palingen op de fabrieks- en handelsmerken, 
noodzakelijk is ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . In bet laatste lid van artikel 1 der 

wet ' van den 30sten September 1893 (Staatsblacl 
n°. 146) worden na de woorden ,,(Staatsblacl 
n°. 270)" ingevoegd de woorden : ,,zooals die 
overeenkomst is gewijzigd bij de additioneele 
akte, den 14den December 1900 te Brussel ge
teekend en goedgekeurd bij de wet van den 
7den J uni 1902 (Staatsblact n°. 85)". 

2. H et derde lid van artikel 3 dier wet worlt 
gelezen als volgt: 

,,Hij die aan het Bureau voor den industri
eelen eigendom een merk hee£t ingezondcn 
binnen den termijn van vier maanden nadat 
hij het merk met inacbtneming van art. 6 der 
YOormelde internationale overcenkomst van 
Parijs in een der tot die overeenkomst toege
treden i:ltaten regelmatig beeft gedeponeerd, 
wordt geacht van dat merk reeds bij den aan
vang van dien termijn in het Rijk in Europa 
gebruik te bebben gernaakt." 

3 . Aan artikel 3 wordt een Yierde lid toe
gevoegd, luidende: 

,,Hij die een merk, waaronder zijn fabrieks
of handelswaren zijn tentoongesteld op eene 
officieele of officieel erkende internationale 
tentoonstelling, op bet grondgebied van een 
der tot de voormelde internationale overeen
komst van Parijs toegetreden Staten gebonden, 
binnen zes maanden na de opening dier ten
toonstelling aan bet Bureau voor den industri
eelen eigendorn ter inschrijving voor die soort 
van waren overeenkomstig art. 4 inzendt, 
wordt geacht van dat merk reeds in bet Rijk 
in Europa gebl'Llik te bebben gemaakt op den 
dag, waarop better onderscbeiding van deze1£
de soort zijner waren ter tentoonstelling aan-

. wezig was. Tot bewijs van den dag dier 
aanwezigheid kan ·bet Bureau voor den indus
trieelen eigendom de overlegging vorderen 
van eene gewaarmerkte verklaring ,·an het 
bestuur der tentoonstelling of, te zijnen gc
noege, van and ere bevoegde zijde afkomstig". 

4. Na artikel 3 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

,,Art. 3bis. Eene inschrijving van een merk 
ten name van meer dan een rechtbebbende is 
alleen dan geoorloofd, indien deze alien geza
rnen lijk gerechtigd zijn tot de fabriek of han
delsinrichting tot onderscbeid ing van welker 
waren het rnerk bestemd is. 

Tot bewijs van dit laatste kan het Bureau 
voor den indu strieelen eigendom de overleg
ging vorcleren van een gewaarrnerkt uittreksel 
van de akte, waaruit van de gezamenlijke ge
rechtigdheid blijkt" . 

5 . In bet eerste lid van artikel 4 wordt de 
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aanhef der tweede zinsnede, in plaats van 
,,In", gelezen: .,Bij" en worden v66r bet 
woord ,,woonplaats" ingevoegd de woorden: 
,,volledige naam en de" . 

6. Aan het slot van b et eerste lid van arti
kel 4 wordt de volgende zinsnede toegevoegd: 

,,Indien de bescbrijving de kleur van bet 
merk ::i,ls onderscbeidend kenmerk ve t·meldt, 
stelt de inzender een door bet Bureau voor 
den industrieelen eigendom te bepalen getal 
afdrukken in ldelll' van het merk ter beschik
king van clat Bureau." 

7. D e eerste zinsnede van het derde lid van 
artikel 4 worclt gelezen als volgt: 

,,Het merk mag geene woorclen of voorstel
lingen bevatten, die in strijd zijn met de goede 
zeclen, of waardoor het gebruik van het merk 
in trijd zou z ijn met de openbare orde." 

8 . In het eerste lid van artikel ii wordt, 
in plaats van ,,drie", gelezen : ,,acht". 

9 . Het eerste l·id van artikel 7 worclt gele
zen als volgt : 

,,De Nederlander, en cle vreemdeli~1g binnen 
het Rijk in Europa wonende of aldaar heb
bende eene inrichting van nijverheid of han
del, te goedet· trouwe opgericht en werkelijk 
dienende tot het uitoefenen van nijverheid of 
handel, die zich van zijn inge,,olge art. 4 
ingezonden merk voor dezelfde soort van 
waren de bescherming wil verzekeren ook in 
andere Staten, toegetreden tot de voormelde 
overeenkomst van Madrid, zendt aan hetBureau 
voor den industrieelen eigendom nog drie 
exemplaren, waarvan een onderteekend, eener 
duidelijke afbeelding van dat merk, eene in 
de Fransche taal gestelde en _ onderteekende 
opgave van de soort van waren, waarvoor h et 
merk bestcmd is, en een cliche beantwoor
dende aan de bij art. 4 gestelde eischen. In
clien de kleur van het merk een onclerschei
dend kenmerk daarvan i , maakt de inzender 
daarvan melding in eene bij te voegen onder
teekende nauwkeurige beschrijv ing van het 
merk en stelt hij ter beschikking van het Bureau 
voor den industrieelen eigendom een door dit 
Bureau ie bepaleu getal afdrukken ip kleur 
van het merk. " 

10. H et laatste lid van artikel 7 wordt ge
lezen als volgt : 

,,Bij de iuzending is voor een merk een 
_bedrag van zestig gulden te voidoen, voor elk 
volgend merk, gelijktijdig met het eerste en 
door of nameus denzelfden inzender ingezon
den, een bedrag v:10 dertig gulden. In geen 
geval geschiedt teruggave van hetgeen dien
overeenkomstig is betaald." 

11. In het eerste lid van artikel 8 wordt, 

ju plaat van ,,drie", gelezen: ,,acbt" en worclt 
Y66r bet woord: ,,overeenkomst" ingevoegd 
het woord : ,,gewijzigde". 

12. In het eerste lid van artikel 9 worden 
na het woord ,,scbriftelijk" ingevoegd de woor
den : ,,onder opgaaf van redenen", en, wordt 
in plaats van ,,drie" telkens gelezen: ,,acht". 

13. In be.t eerste lid van artikel 10 wordt 
in plaats van ,,kan deze" gelezen : ,,of de~1 
naam of de firma bevat, waarop een ander 
recht heeft, kan hij, die beweert . zoodanig 
recht te bebben , onverminderd anclere hem ten 
dienste staancle rechtsmicldelen". 

In artikel 10 wordt tusschen bet eerste en 
tweede lid een nieuw lid ingevoegd van dezen 
inhoud: 

,,Ook na verloop van de in het eerste lid 
vermelde termijnen kan de daar genoemde 
rechthebbende op gelijke wijze de nietigver
klaring der inschrijving verzoeken, ingeval 
zijn recht uit een rechterlijk gewijsde blijkt." 

D e aanhef van het laatste lid van artikel 10 
wordt gelezen : 

,,Binnen. bet tijdsverloop in het eerste lid 
genoemd, kan" enz. 

Voor .,het · vorige lid" wordt aldaar ·gelezen 
,,het eerste lid". 

14. Aan. het tweede lid van artikel 12 wordt 
een tweede zinsnede toegevoegd, luiclende : 

,,Het verzoek en het daarop door de recht
bank gegeven eenvoudig appointement tot be
paling van den clag cler behandeling worden 
vanwege den verzoeker aan den Directeur be
teekend, binnen veertien dagen n_a de dagtee 
kening van dat appointement". 

15. H et slot van bet derde lid rnn artikel 12 
wordt gelezen als volgt: 

,,en, indien het een overeenkomstig art . 5 
ingeschreven merk betreft, aan den inzender 
wordt bekend gemaakt door beteekening, van
wege den verzoeker of den Officier van J ustitie, 
van het verzoek of de vordering en het daarop 
gegeven appointement, binnen veertien dagen 
na de dagteekening van dit laatste". 

16. a artikel 12 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

,,Art. 12bis. Binnen eene maand na den dag 
der beslissing door de rechtbank kan hooger 
beroep warden ingesteld bij het gereclitsbof 
te 's Gravenhage, dat in raadkamer beslist. 

Geldt .bet hooger beroep een merk, waarvan 
de inscbrijving door bet Bureau voor den 
industrieelen eigendom is geweigerd, dan is 
_het bij het tweede lid van art. 12 voor de 
eerste instantie bepaalde op dat hooger beroep 
toepasselijk, me~ dien verstancle, dat d.i daar 
voorgeschreven beteekening geschiedt a~n den 

j 
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inzender van het merk vanwege den Directeur 
indien deze het hooger beroep heeft ingesteld. 

Geldt het hooger beroep een merk van 
welks inscbrijving de nietigverklaring werd 
verzocht of gevorderd, dan is het bij het derde 
lid van art. 12 voor de eerste instantie be
paalde op dat hooger beroep toepasselijk, met 
dien verstande, dat de daar voorgeschreven 
oproeping en beteekening geschieden aan den 
oorspronkelijken verzoeker vanwege den inzen
der van het merk indien deze het hooger be· 
roep heeft ingesteld . 

Hetgeen in het vierde, vijfde en zesde lid 
van art. 12 is bepaald ten aanzien van een 
verzoek of eene vordering tot nietigverklaring 
van eene inscbrijving en ten aanzien van het 
verhoor voor de recbtbank, is van toepass ing 
op b et ingesteld booger beroep en op h et ver
hoor voor bet gerecbtshof, met dien verstande, 
dat de in het vijfde lid aan den Qfficier van 
Justitie gegeven bevoegdbeid bij de bebande
ling in booger beroep aan den Procureur
Generaal bij bet gerecbtshof toekomt." 

1 7. Het eerste lid van artikel 13 vervalt. 
In het tweede lid van hetzelfde artikel 

worden na bet woord ,,beslissing" iogevoegd 
de woorden: ,,door het gerechtshof". 

18. In bet eerste lid van artikel 14 worclt 
in plaats van ,,art. 10" gelezen: ,,art . 10, art. 
l2bis" . 

19. Jn bet tweede lid van artikel 15 worden 
na het woord ,,geschiedt" ingevoegd cle woor· 
den: ,,door den Griffier bij het gerecbtshof 
van de beslissing in hooger beroep en". 

De aanhef van het derde lid van hetzelfde 
artikel wordt gelezen als volgt: ,,Overeenkom
stig de in kracbt van gewijsde gegane besli s
sing van de recbtbank of van bet gerechtshof 
of overeenkomstig cle uitspraak van den Hoo· 
gen Raad", ... enz. 

20. In het derde lid van artikel 20 worden 
na het woord ,,partijen" ingevoegd de woor· 
den : ,,of alleen van de verkrijgende partij 
indien ook de overgang van bet merk voldoen• 
de blijkt uit bet in het in het vorige lid be
doelde uittreksel", en na het woord ,,bericbt" 
de woorden : ,,van de aanteekening aldaar". 

21. In artikel 21 worden na de woorden 
,,gelijk mede" ingevoegd de woorden : ,, van 
bet verzoek om aanteekening". 

22. Aan artikel 21 wordt een tweede lid 
toegevoegd , luidende : 

,,Geen aanteekening van den overgang van 
zoodanig merk heeft plaats indien die over
gang gescbiedde- aan iemand, geen Nederlan
der zijnde, die niet woont in een der Staten, 
toegetreden tot de voormelde overeenkomst 

van Madrid , of niet aldaar h eeft eene inricb· 
ting van nijverbeid of handel , te goeder 
trouwe opgericbt en werkelijk dienende tot 
bet uitoefenen van nijverbeid of bandel''. 

23. Het tweede lid van artikel 22 wordt 
gelezen als volgt : 

,,Voor de toepassing van art. 7 dezer wet 
worden die merken geacht overeenkomstig 
art. 4 te zijn ingezonden ". 

24. In bet eerste lid van artikel 23 worden 
de woorden ,,door bet Bureau" vervangen 
door de woorden : ,,mits v66r 1 April 1905 
gedaan, door b et Bureau". 

25. N°. 2 van artikel 23 wordt gelezen als 
volgt : 

,,20. wat art. 7 betreft, bet merk geacbt 
wordt overeenkomstig art. 4 te zijn inge• 
zonden" . 

26. N°. 3 van artikel 23 wordt gelezen als 
volgt: 

,,3°. weigering van eene v66r 1 April 1905 
gevraagde inschrijving niet geoorloofd en een 
verzoek of eene vordering tot nietigverklaring 
van de inscbrijving niet ontvankelijk is". 

27. De nos. 4 en 5 van artikel 23 Yervallen . 
28. Artikel 24 wordt gelezen als volgt : 
,,Van de bij art. 15, eerste en tweecle lid, 

bedoelde beschikkingen van de rechtbank en 
het gerecbtsbof te 's Gravenbage en van den 
Hoogen Raad, en van alle vonnissen en arres
ten, gewezen kracbtens artikel 337 van bet 
W etboek van Strafrecbt of in burgerlijke za
ken betreffende fabrieks- of handelsmerken, 
wordt door den Griffier van bet college een 
los afscbrift gezonden aan het Bureau voor 
den industrieelen eigendom. 

Deze toezending gescb ieclt van bescbikkin
gen op verzoeken om de inscbrijving van een 
merk te bevelen binnen acbt dagen, van alle 
andere eindbescbikkingen, vonnissen en arres· 
ten binnen eene maand na de uitspraak." 

29. Aan bet slot van artikel 27 worden de 
volgende woorden toegevoegd : ,,en kan worden 
aangebaald onder den titel van M e rke n wet". 

30. Deze wet treedt in werking op den dag 
barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1904. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minisfe,· van J-ustitie, (get.) J. A. LOEFF. 

De Min. van Wate>·staat, Handel en Nijve,·}udd, 
(get. ) DE M.A.REZ 0YENS. 

De Minister van Koloniiin, (get. ) IDENBURO. 

(Uitgeg. 21 Jan . 1905.) 
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31 December 1904. WE·r, houdende nadere voor
ziening in het kas-tekort van den Indischen 
dienst in 1904. S. 285. 

Bij deze wet wordt de Minister van Financien 
bevoegd verklaard om boven de som van twee 
en dertig millioen gulden, waarmede het bedrag 
der volgens artikel 33 der Indische Comptabi
leitswet (Staatsblad 1895, n°. 145 en 1903, n°. 172) 
in 's Rijks schatkist gestorte gelden krachtens 
de wet van 31 December 1903 (Staatsblad 
n°. 365) mag worden overschreden, gedurende 
het jaar 1904 aan den Minister van Kolonien 
kredieten te openen voor betalingen ten be
hoeve van Nederlandsch-Indie tot een bedrag 
van vier 1nillioen gulden. 

De Minister van Financien zal in dat voor
schot 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 bepalingen . 

31 December 1904. W .E'l', houdende voor
ziening in het kas-tekort van den Indischen 
dienst over 1905. S. 286. 

Bij deze wet wordt de Minister van Financien 
bevoegd verklaat·d om bij het openen van 
!uedieten aan den Minister van Kolonien ge
durende het jaar 1905, het bedrag der volgens 
artikel 33 der Indische Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1895, n°. 145 en 1903, n°. 172), in 
's Rijks schatkist gestorte gelden te boven te 
gaan met eene som van acht en vijftig millioen 
gulden. 

De Minister van Financien zal in dat voor
schot 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 bepalingen. · 

31 December 1904. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 287. 

31 December 1904. WET, tot verhooging van 
het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1904. S. 288. 

Bij deze wet wordt na verhooging van een 
artikel bet totaal der IXde afdeeling van dit 
hoofdstuk gebracht op f 959,368 en het eind
cijfer op f 7,862,476.50. 

31 Decembe1· 1904. W ET, tot verhooging en 
w1Jz1gmg van bet vijfde hoofdstuk der 

taatsbegrooting voor het dienstjaar 1904. 
. 289. 

Bij deze wet wordt art. 94, bet totaal der 
2de Afd. en het eindcijfer van dit hoofdstuk 
ve1·hoogd met .f 2925. 

31 December 1904. WET, tot bekrachtiging 
van eene provinciale hefting in Ove1·ijssel. 
s. 290. 

Bij deze wet wordt tot 1 Januari 1907 be
kracbtigd, de hefting, met ingang van 1 Ja
nuari 1905, ten behoeve van de provincie 
Overfjssel, van haven- en opslaggelden voor het 
gebruik van de provinciale haven te Kuinn. 

31 December 1904. WETTEN, tot bekrachtiging 
van provinciale belastingen. S. 291-301. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleencl 
aan de hefting ten behoeve der provincien: 

Noordbrabant: van twee en twintig opcenten 
op de boofdsom van de grondbelasting op de 
gebouwde eigendommen en van vie1· en twintig 
opcenten op de hoofdsom van de grondbe
lasting op de ongebouwde eigendommen over 
1905, en van negentien opcenten op de hoofd
som van de belasting op het personeel over 
1905. s. 291. 

Gelderland: van zeven opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde 
eigendommen en van vijf opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de ongebouwde 
eigendommen over 1905, en van negen opcenten 
op de hoofdsom van de belasting op bet per
soneel over 1905. S. 292. 

Z1iidholland: van twaaif opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1905, en 
van negen opcenten op de hoofdsom van de be
lasting op het personeel over 1905. S. 293. 

Noordholland: van negen opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1905, en 
van negen opcenten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over 1905. S. 294. 

Zeeland: van acht en twintig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting op de ge
bouwde eigendommen en van zes en dertig op
centen op de boofdsom van de grondbelasting 
op de ongebouwde eigendommen over 1905, 
en van een en twintig opcenten op de hoofdsom 
van de belasting op het personeel over 1905. 
s. 295. 

Utrecht : van negen opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting over 1905, en van negm 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
het personeel over 1905. S. 296. 

Friesland: van twee en dertig opcenten op de 
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h ofd om van de grondbelasting over 1905, en 
van een en twintig en een halven opcent op de 
hoofdsom van de belasting op het personeel 
over 1905. S. 297. 

Ove,·ijssel: rnn vijftien opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting over i9o5, en van 
vijj1ien opcenten op de hoofdsom van de be
lasting op het personeel over 1905. S. 298. 

Groningen : van negen en derfig opconteu op 
de hoofdsom van de grondbelasting over 1905, 
en van vijj en veertig en een halven opcent op 
de hoofdsom van de belasting op bet personeel 
over 1905. S. 299. 

Drenthe: van vier en de,·tig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting over 1905, en 
,an een en twintig opoenten op de boofdsom 
n111 de belasting op het per oneel over 1905. 

. 300. 
Limbut·g: van zeventien opcenten op de hoofd

som van de g rondbelasting op de gebouwde 
eigondommen en va.n twinfig en een halven 
opoont op de hoofdsom van de grondbelasting 
op de ongebouwde eigendommen over 1905, 
en van vijftien opcenten op de boofdsom van 
de belasting op bet personeel over 1905. S. 301. 

Al deze wetten vangen aan te werken met 
den lsten Jan uari 1905. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegoven te 's Gravenbage, den 31sten De

cember 190!. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, ( get. ) KUYPJrn. 

(Uitgeg. 18 Jan. 1905.\ 

31 December 1904. Wi,'l', houdende· besyhik
baarstelling van gelden wegens door bet 
Departement van Marine gedane verstrek
kingen, dienst 1904. S. 302. 

Bij deze wet worden de golden, tot een be
drag van J 76,547.36 voorhanden in 's Rijks 
scbatkist, wegens bet door bet Departement 
van Marinr, gedane verstrekkingen, ten behoeve 
,•an gemeld Departement voor den dienst van 
1904 bescbikbaar gesteld en over de daarbij 
genoemde artikelen verdeeld. 

31 December 1904. WET, boudende nadere 
wijzig ing en verhooging van bet achtste 
hoofdstnk der Staatsbegrooting voor bet 
dienstjaar 1904. S. 303. 

Bij doze wet wordt na verbooging en ve r
m indering van een ige artikelen, bet totaal 
der l0de Afd. van dit boofdstuk verhoogd met 
f 400 ; dat der 14de Afd. met f 2115; dat der 
15de Afd. met f 5000; dat der 21ste Afd. met 
f 1100; dat der 23ste Afd. met f . 74-,796 en 
het ei ndcijfer met f 83,411. 

31 DeCJJmbe,· 1904 . . WET, tot verbooging en 
WJJz1grng , v:1n bet achtste boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1904. 
s. 304. 

Bij deze wet wordt na verbooging en ver· 
mindering van ~enige a,:tikelen, bet totaal der 
6-de Afd. van dit hoofd·stuk ver1ninderd. mE:t 
f 7000; dat <I..or llde Afd. ve,·hoogd met/2000 ; 
dat _de r 12de Afd . verhoogd met f 5000; dat 
der 15de Afd. vern~i7idP-?:d met f 20,000; dat 
der_. 17de Afd. verhoogd Jl'\et f 12,500 ; dat dElr 
19de Afd. vertninderd met f 2000; dat der 
20ste Afd. verhoogd m,et f 109,000 en bet eincl
cijfer verlwogd met J 99,500. 

31 Dece1nber 1904. WET, tot overdracbt en 
overneming in bebeer en onderboud, bij bet 
Rijk, van de buitenbaven te Middelharnis . 

. 305. 

WIJ WILHELMINA, It.NZ . .. cloen te weten: 

A lzoo Wij in overweging genomen bebben, 
clat bet wonscbelijk is, dat de buitenbaven te 
Middelha,·nis in beheer en onderhoucl bij bet 
Rijk overga ; 

Gelet op artikel 1, 2cle lid, der wet Yan 
10 November 1900 ( taafsblad n°. 176) ;. 

Zoo is bet, dat Waj , den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

De overeenkomst van 16 Juni 1904, gesloten 
tusscben bet Rijk en de gemeente Middelharnis 
betreffende. de overdracht en ovememing in 
bebeer en onderboud, . bij bet Rijk, van cle 
buitenbaven te Middelharnis, wordt goeclge
keurd. 
, L asten en bevelen, enz. 

(}egeven te 'll GraYenhage, den 31sten De
cember 1904. 

(get. ) WILHELMINA. 
De Min. van TVate,·sfaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) D}; 1\Lurnz 0YENS. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1905.) 

31 Decembe,· 1904. WE·r , tot goedkeuring van 
den oncler hanclschen verkoop van bet kloos
ter cler Augustinessen genaamd ,.Soeter
beek", te Deur sen, met aanboorigbeden, 
en van Kroondomein, alles aldaar gelegen , 
aan de Vereen iging .,AugustineSllen te 
Deursen". S. 306. 

31 December 1904. WET, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van bet P ensi

. oenfonds voor weduwen en weezen van 
Burgerl ijke Ambtenaren voor bet jaar 
1905. S. 307. 
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Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven 
vastgesteld als volgt: 

A,·t. I. Traktement van den directeur eu 
van de verdere ambtenaren tot en met den 
rang van adjunct-commies . f 17,500 

Art. Ibis. 'fraktement van de 
eerste- en tweede-klerken en van 
de boden, toelage van den concierge, 
benevens schrijfloonen van tijdelijk 
bij het fonds werkzaam gestelde 
personen . 

A,·t. Iter. Periodieke traktements• 
verhoogingen YOO!" de am btenaren 
en bea.mbten in artikel Ibis ge
noemd. 

A"?·t. II. Bureel- en lokaalbehoef
ten, benevens drukwerk . 

A,·t. III. Toelagen en prensentie
geld voor co=issarissen. 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den direc
teur en van de ambtenaren . 

Art. V. Aancleel van h et Pensi
oenfonds voor weduwen en weezen 
van Burgerlijke Ambtenaren in de 
toelagen en presentiegelden van de 
leden van den pensioenraad voor 
Burgerlijke Ambtenaren . 

A,·t. VI. Onderhoud, assurantie
premie en bewakingskosten door 
de gemee'nte-brandweer van bet 
gebouw waarin de bureelen zijn ge
vestigd en onderhoud van den tuin 
achter dat gebouw, benevens toe-

8,250 

350 

5,600 

1,400 

1,000 

950 

!age van een bouwkundige, belast 
met het toezicht over het gebouw. f 2,000 

A,·t. VU. Pensioenen .. 1,125,000 
., VIII. Aankoop van inschrij

vingen op de Grootboeken van de 
Nationale Schuld en van andere 
geld swaardige papieren, alsmede 
claarmede in ve·rband staande uit
gaven. 

Art. IX. Restitutie van ingehou
den kortingen, bedoeld bij de 5de 
alinea van artikel 17 der wet van 
9 l\fei 1890 (Staatsblacl n•. 79), laat-
stelijk gewijzigd bij de wet van 
29 J uni 1899 (Staatsblad n•. 149) . ., 

Art. X. Aankoop van perceelen, 
welke het gebouw van het Pensi-
oenfonds belenden, en verbouwing 
van een of meer dier perceelen tot 
uitbreiding van de bureaux, als-
mede alle met den aankoop en de 
verbouwing in verband staande 
uitgaven . 

Art. XI. Vergoeding van rente 
door het Pensioenfonds voor we• 
duwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren aan bet Rijk verschul-
digd krachtens de wet van 12 Mei 
1902 (Staatsblad n•. 60). 

Art. XlI. Onvoorziene uitgaven . ., 

1,236,745 

2,000 

50,000 

125,000 
3,000 

f 2,578,795 

Bij artt. 2, 3 en 4 worclen de middelen tot 
clekking aangewezen. 

31 Dece,nber 1904. WET, houdencle vaststelling van het eerste hoofdstuk cler Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1905. S. 308. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1905, betreffende het Huis de:r Koningin, vastgesteld als volgt : 

Art. 1. Inkomen der Koningin . . f 600,000.-
2. Inkomen van de Koningin-Weduwe . 150,000.-
3. Onderhoud der Koninklijke paleizen. 50,000.-

f 600,000.-

31 December 1904. Wwr, tot vaststelling van het zevencle hoofclstnk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1905. S. 309. 

Bij deze wet wordt het Vllde boofdstuk A der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
clienstjaar 1905, betreffende de Nation.a.le Schuld, vastgestold zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afcl.: Interesten enz. . f 31,640,242.28 
2• Amortisatie en aflossing van rentegevende Nationale t:lchuld 3,457,000.-
3• Onvoorziene uitgaven . . 25,000.-

1904. 

f 35,12"2,242.2 

H2 
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31 December 1904. WET, tot nanwijzing van 
de middelen te r goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de 8taatsbegrooting 
voor het dienstjaa r 1905. S. 310. 

WIJ "WILHELMINA, ENZ . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat, volgens de artt. 123 en 124 der Grondwet, 
jaarlijks de middelen behooren te worden aan
gewezen tot dekking van alle uitgaven des 
Rijks, in de algemeene begrooting begrepen; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven , 

begrepcn in de algemeene begrooting voor het 
dienstjaar 1905, zul len ovet· dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna 
omschreven, te weten : 

1°. de Rijks- directe en indirccte belastingen , 
accijnzen en rechten, hierna genoemd: 

a. de grondbelasting, 
b. de 11erso11eele belasting, 
c. de belastiag op bedrijf•· en andere in-

ko,nsten, 
d. de vermogensbelasting, 
e. de accijnzen, 
f. de rechtea en boeten vnn zegel, registrat·ie, 

hypotheek, successie en overgang bij overlijden, 
g . de rechten op den invoei· en hetfonnaat

zegel, in gebruik bij de heffing van die rechten , 
h. de waarborg en belasting der gouden en 

zilveren werken; 
2<'. de inkornsten der dom.einen, wegen en 

vaarten; 
3°. cle opbrengst der Poste,·ijen; 
4°. cle opbrengst der Rijkstelegrafen ; 
5°. de opbrengst der Staatsloterij; 
6°. de opbrengst cler uitgifte van akten voor 

de jacht en visschei·ij; 
7°. cle opbrengst det· loodsgelden; 
8°. het recht op de mijnen; 
9°. het aandeel van het Rijk in cle opbreugst 

van de exploitatie de,· Staatsspoorwegen ; 
100. de opcen fen op de hoofdsom der volgcndc 

belastingen en rechten, te weten: 
a. vijftig opcenten. op de rech ten en boeten 

van zegel, met uit7.onderiag van die, genocmcl 
bij de letters ll, b en c van art. 13 der wet van 
den llden Ju Ii 1882 (Staatsblacl 11°. 93) en bij 
de wet van den 24sten l\[ei 1897 (Staatsblacl 
n°. 155), 

b. aclit en de,·tig opcenten op de rechten en 
boeten van s1,ccessie en van ove1·ga11g bij ove,·
lijden, 

c. vijjlig opcenten op het /01·-maatzegel , in ge
bruik bij de heffing van rechten op den invoer, 

cl. vijftien opcenten van h et recbt op de ,nij
nen, voor kwade posten en collecfeloon; 

11°. essaailoon, in geval van verbreking van 
gouden en zih-eren werken en voor gehalte-proe
ven, welke geeno betaling van belastiug ten 
gevolge hebben; 

12°. de verschillencle ontvangsten en toevallige 
baten hierua ornschreven: 

a. de baten en opkomsten, voortvloeiende 
uit den cl ienst der Posterijen, 

b. cle baten en opkomsten, voortv loeiende 
uit den tl ien t der Rijkstelegrafen, 

c. de iukornsten, voortvloeiende uit den ar · 
beid in de gevangenissen en in de Rijkswerk
inrichtingen , 

d. de baten hct beheer van den gewonen 
clienst der gevangen issen en der Rijkswerkin
richtingeu betreffende, 

e. cle inkomsteu, Yoortvloeiende uit den 
dienst van het Rijkstucht- en opvoedingswe?.en, 

f. de inkornsten ingevolge cle wet van den 
30sten 8eptember 1893 (Staatsblad n°. 146), 
houdende bepalingen op cle fabrieks- en han
delsrnerken, 

g. de opbrengst van de Nede,·landsche Staats
courant en bet "Verslag der Handelingen ~-an de 
Staten Generaal, 

h. de opbrengst van het Staatsblad , 
i. het batig slot van het l i'onds de,· Algemeene 

Lanclsdrukke,·ij, 
j . de opbrengst van voor het publiek ver· 

krijgbaar gestelde stnkken, 
k. de justeerloonca van gewichten , 
/. de consulaatrechten, 
m. de baten, voortvloeiende uit het beheer 

van 's Rijks veeartsenijschool, 
n. de baten, voortvloeiende uit het beheer 

van het Uni\·ersiteits-ziekenhuis te L eiden, 
o. de baten, voortv loeieude uit h et beheer 

van cle Rijks krankzinnigengestichtea . 
p. cle bijdrageu in de kosten van aanleg en 

onderhoud van landswerken, 
q. d!l vergoed ing door de proviucien en ge

meenten in 1905 verschuldigd voor de invor
dering van opcenten op de grondbelasting over 
het dienstjaar 1904 en op de personeele belas
ting over het dienstjaar 1903, 

, .. cle ontvangsten wegens verric-htingen be
trekkelijk het kadaster, 

s. clo opbrengst van het door cle lanclmeters 
van het kaclaster \7 001' particulieren verrichte 
werk, na aftrek van het hun daarvnn toeko
mende gedeelte, 

f. de boeten van verschillcnden aard, 
tt. het aancleel van 75 ten hondercl in de 

opbrengst van de boeten en verbeurdverklarin
gen, bij de personeele belasting, de rcchten 
op den invoer en de accijnzen vallende, 

v. de tcrnggave wegeas het aandeel der niet 
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ten behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten 
in de kwade posten op de grondbelasting en 
op de personeele belasting over bet dienst
jaar 1902, 

w. de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belastingen aan de schatkist ver
vallen, 

x. de leges Mn de schatkist vervallen, 
ij. de verjaarde renten, 
z. de inkomsten van den Hoogen Raad van 

Adel en de renten van de te zijnen name op 
het Grootboek der ationale Schuld, rentende 
2• / , ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

aa. de inkomsten van cle Grootboeken de1· 
Nationale Schuld, 

bb. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren, 

cc. de bijdragen voor pensioen van onderwij
zers bij openbare lagere scholen , 

dd. de betalingen voor het atleggen der 
examens bedoeld bij art. 65ter der wet tot 
regeling van bet lager onderwijs, 

ee. cle sch oolgelden van leerscholen, verbon
den aan de Rijkskweekscholen van onderwijzers, 

ff. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers, 

gg. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid , 

hh. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogere burgerschol en, 

ii. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
landbou wschool , 

jj. de bijdragen van kweekelingen op de 
Polytechnische School, 

kk. de bijdragen van leerlingen op de win
terscholen, 

ll. de bijdrage van de gemeente Rotterdam 
in de kosten der aldaar bestaande Rijksinrich
ting tot opleiding van vroedvrouwen, 

mm. de bijdragen voor bet volgen der lessen 
aan de Rijksuniversiteiten, 

nn. de betalingen voor bet atleggen der 
examens, bedoeld bij art. 89 der wet van den 
28sten April 1876 (Staatsblad n°. 102), 

oo. de bijdragen van kweekelingen der Rijks
academie van beeldende kunsten, 

pp. de bijdragen voor de opleiding van ca
detten bij de Koninldijke Militaire Academie, 

qq. de bijdragen voor de opleiding van ca
detten aan de CadetteiJschool, 

rr. de bijdragen voor de opleiding van adel
borsten bij b et Koninklijk Instituut voor de 
Marine. 

ss. de bijdragen voor de opleiding van adspi
rant-administrateurs te Amsterdam, 

tt. de bijdragen voor de opleidjng van adspi
rant-machinisten te Hellevoetsluis, 

uu. de teruggaven en renten van voor
schotten, 

vv. de opbrengst van verkochte Rijksgoede
ren en eigendommen, 

ww. de uitkeeringen van Belgie: 
1°. volgens a1·t. 18, alinea 3, van bet verdrag 

van den 5den November 1842, goedgekenrd 
bij cle wet van den 4den Februari 1843 (Staats 
bla(l n•. 3), wegens de vuurgelden op de Wes
ter- chelde); 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
clen 3l sten October 1879, goeclgekeurd bij de 
wet van den 22sten April 1880 (Staatsblad 
n•. 63), voor werken voor de uitloozing der 
Vlaamsche wateren, =- de baten van 's Rijks Munt, 

ijij. de teruggave van de uit de taatsbe
grooting bestreden kosten voor de Rijkspost
spaarbank, 

zz. de teruggaven door gemeenten ter zake 
van hetgeen door baar volgens art. 45 der wet 
tot regeling van bet lager onderwij , over 1903 
te veel is genoten, 

aaa. de ontvangsten wegens houtgeest gebe
zigd tot vermenging van gedistilleerd en we
gens stoffen gebezigd tot vermenging van zout, 

bb/J. de toevallige baten voortvloeiende nit 
den aanleg der Staatsspoorwegen , 

ccc. de opbrengst der Rijkslandbouwproef
stations, 

ddd. de bijdrage nit de geldrniddelen van 
Nederlandsch-Indie in de kosten van de afdee
ling : .,hoogere land- en boschbouwschool" der 
Rijkslanclbouwschool te Wageningen, 

eee. de inkomsten van het hengstveulendepot 
te Bergen op Zoom, 
fff de baten voortvloeiencle nit bet beheer 

van de Rijksvi schhal en visschershaven te 
IJmuiden, 

gg_q. de bijdragen van de gemeenten Goes en 
Bergen OJJ Zoom in de kosten cler Rijks- hoogere 
burgerscholen aldaar, 

hhh. de teruggaaf door de Rijksverzekerings
bank van bet aan haar, ingevolge art. 93 der 
Ongevallenwet, verstrekt voorschot, · 

iii. de bijdragen van leerlingen der Rijks
zuivelsehool te Bolswm·d en de bijdrage cler 
provincie Friesland in de kosten dier school, 

jjj. de baten voortvloeiende uit den Staats
mijndienst, 

kkk. alle andere ontvangsten niet tot de 
vorengenoemde behoorende ; 

13°. bet aandeel van de geldmiddelen van 
Nederlan(lsch Indie in de uitgaven voor renten, 
kosten en atlossing van drie ten honclerd rente
gevende Nationale Schuld; 

14°. de in artikel 2 bedoelde bijdrage uit bet 
32* 
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Fonds , voortspruitende uit koopprijzen van do-
1nein,en; 

15°. het aandeel van den Staat, ingevolge de 
wet van den 31sten December 1903 (Staatsblad 
n•. 335) in cle wi nsten der Nederlandsche Bank, 
zijnde een vierde gedeelte cler over hct boekjaar 
1904-1905 en drie vierde gedeelten der over 
het boekjaar 1905-1906 den Staat toekomende 
winsten; 

16°. de leges, geh even ingevolge do wet van 
den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewij
zigcl bij clie van den 29sten December 1893 
( fr,atsblad n•. 246). 

2 . H et voordeelig slot der rekening van het 
Fonds, Yoortspruitende uit koopprijzen van 
<lomeinen, over het jaar 1904 en de in 1905 
te ontvangen koopprijzen van domeinen en 
afkoopprijzen van tienclrecht, jacht- en visch
recht en grondrenten, eeuwigdurende erfpach
ten en dergelijke praestatien, worden tot een 
gezamenli_jk bedrag van wriehonderd duizend 
gulden, toegevoegd aan de middelen tot goed
making der uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting voor het dienstjaar 1905. 

3 . Naar aanleiding van art. 35 de1· wet van 
den 2lsten April 1810 (Bulletin des L ois n•. 283) 
wordt het proportioneel recht op de mijnen 
voor het jaar 1905 bepaalcl op twee en een half 
ten honderd der zuivere opbrengst. 

4 . In de som welke aan de middelen en 
inkomsten bij a rt. 1 dezer wet aangewezen, 
tot goedmaking van de daarbij vermelde uit
gaven ontbreekt, kan , in afwachting van na
dere wettelijke bepalingen, worden voorzien 
door uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen of door beleening van schat
kistbiljetten tot een bedrag van ten hoogste 
acht millioen vijfhonderd diiizend gulden. 

5 . Deze wet treedt in werking met den 
lsten Januari 1905. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lstcn De
cember 1904. 

(get. ) WILHEL :OIIX A. 

De Minister -van Financiifn, 
(get-) HARTE YAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 1 Jan . 1905.) 
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WET OP DE MIDDELEN. 

Ram ing voo r h e t cl ienstj aar 1905. 

BENAMING DER MIDDELEN E INKOMSTEN. 

A. Directe belastingen. 

a. Grondbelasting. 
af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten _. 

. f 13,550,000.-
33,000.-

b. P ersoneele belasting. . f 10,180,000.-
af: ontheffingen, verminderingen , afschrijvingen en oninbare 

posten . 588,000.-

c. Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten . f 7,166,000.-
af: a. ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen, terugga-

ven en oninbare posten . . f 172,000.-
b. uitkeering aan de geldmiddelen van Neder

landsch-Indie volgens de wet van den 9den April 
1897 (Staatsblad n•. 84). ., 340,000.-

512,000.-

d._ Vermogensbelasting. . f 7,900,000.-
af: ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrij-

vingen en oninbare posten, welke in 1905 worden betaald . . ., 35,000.-

BELOOP 
PER )HDDEL Oll' 

INKOMSI' . 

f 13,517,000.-

9,502,000.-

6,654,000.-

7,865,000.-
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BEN AMING DER MIDDELE E INKOMSTEN. 

B. Accijnzen. 

a. Suiker 
b. Wijn. 
c. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd . 
cl. Zout . . 

. f 19,400,000.
" 1,700,000.

. ,, 26,100,000. -
1,590,000.

,, 1,440,000.-
3,950,000.-

e. Bieren en azijnen 
f. Geslacht. 

C. Indfrecte belastingen. 

a. Zegelrechten . . . 
50 opcenten op zegelrechten 

b. Registratierechten. . . . 
c. Hypotheekrechten 

. f 3,500,000.-
500,000.-

cl. Rechten van successie en van overgang bij 
overlijden . . . . . . . . . f 9,000,000.-

38 opcenten op die rechten. . . . . . . ,, 3,420,000,-

f 4,000,000.
" 6,300,000.-

640,000.-

------ ,, 12,420,000.

D. Rechfen op den invoer. 

a. Rechten op den invoer. 
b. Formaatzegel . . . . 
50 opcenten op het formaatzegel . 

. . . . f 10,800,000.
f 13,400.-
" 6,700.-

501 
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INKO)lS'.l'. 

f 64,180,000.-

,, 23,360,000.-

20,100.
------1 ,, 10,8:20,100.-

E. Waarborg en belasting der gouclen en zilveren werken. 

a. Belasting (hoofdsom en opcenten). . . . . . . . . . f 350,000.-
b. Essaailoon in geval van verbreking der werken en voor 

gehalteproeven, welke geene betaling van belasting ten ge-
volge hebben . . . . . . . . . . . . . . . . . 850.-

F. Domeinen. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden, enz. 
b. Inkomsten van het domein van Oorlog . 
c. Inkomsten van de groote wegen . . . . 
cl. Inkomsten van vaarten , veren en havens . 

. f 1,475,000.-
60,000.-
30,000.-
95,000.-

G. Opbrengst cler posterijen 
H. Opbrengst cler Rijkstelegrafen . 
I. Opbrengst cler Staatsloterij . . 
J. Opbrengst cler uitgegeven akten voor de jacht en visscherij 
K. Looclsgelclen . . . . . . . . 

L. Recht op de m#nen. 

Vast recht . . . . . . . .. . f 
Proportioneel recht . . . . . . . . . . . . 
10 opcenten voor kwade posten, volgens art. 36 der wet van 

21 April 1810 . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . ,, 

5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 39 van bet 
decreet van 6 Mei 1811 . . . . . . . . . . . . . . . 

300.-
19,600.-

1,980.-

990.-

360,850.-

1,660,000.
" 13,240,000.-

2,536,000.-
632,000.-
141,000.-

2,400,000.-

2:.l,770.

M. Aandeel van het Rijk in de opb·rengst van de exploitatie de?· Staatsspoonvegen. ,, 4,188,140.-
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BEN.AMI G DER )lIDDELEN El.~ INKOMSTEN. 

N. Verschillende onf.vangsten en toeralllge baten. 

u. Baton en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 
))OSterijen . 

b. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 
Rijkstelegrafen . 

c. Inkomsten voortvloeiende uit den arbeicl in de gevangenis
sen en in de Rijkswerkinricbtingen . 

d. Baten bet beheer van den gewonen di en st der gevangenis
sen en der Rijkswerkinrichtingen betreffende . 

e. Inkomsten voortvloeiende uit den dienst van bet Rijkstucht
en opvoedingswezen. 

J: Inkomsten ingevolge de wet van den 30sten eptember 1893 
( 'taatsblad n°. 146), houdende bepalingen op de fabrieks- en 
handelsmerken . 

g. Opbrengst van cle Nederlandsche Staatscourant en bet Ve-rslag 
cle1· Handelingen van rle Staten-Generaal. 

h. Opbrengst van het Staatsblad . 
i. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij 
j. Opbrengst van voor het publ iek verkrijgbaar gesteldc 

stukken 
k . . J usteerloonen van gewichten. 
l. on n laa trecb ten 
m. Baten voortvloeiende uit bet beheer van 's Rijks ,·eeart

senij cbool 
n. Baten voortvloeiende uit bet beheer van bet Universiteits

ziekenhuis te L eiden. 
o. Baten voortvloeiende uit bet beheer van de Rijkskrankzin

nigengesticbten. 
p . Bijdragen in de kostcn van aanleg en onderboud van 

lanclswerken . . 
q. V ergoeding door cle provincien en gemeenten voor de invor

dering van opcenten op cle grondbela ting over bet dienstjaar 
1904 en op de personeele belasting over het dienstjaar 1903. 

r . Ontvangeten wegens ,·errichtingen betrekkelijk bet ka
daster . 

s. Opbrengst van bet door de landmeters van bet kada ter 
voor particu1ieren verricbte werk, na aftrek van bet bun daar
van toekomende gedeelte . 

t. Boeten van verscbillenden aard . 
i,. Aandeel van 75 ten bonderd in de opbrengst der boeten en 

verbeurdverklaringen bij de personeele belasting, de recbten op 
den invoer en de accijnzen vallende. 

v. Teruggave wegens bet aandeel der niet ten behoeve van 
' Rijks kas gebeven opcenten in de kwade posten op de grond
belasting en op de personeele belasting over bet dienstjaar 1902 

w. Kosten van vervolging tot invordei-ing van directe belas-
tingen aan de scbatkist vervallen . . 

x . Leges aan de scbatkist vervallen . 
ij. Verjaarde renten . 
z. Inkomsten van den H oogen Raad van Adel en renten van 

de te zijnen name op bet Grootboek der Nationale Schuld ren
tende 2 1 

/ , ten honderd, ingeschreven kapiialen 

.f 34,000.-

23,000.-

,, 793,700.-

,, 126,000.-

13,100.-

13,500.-

43,000.-
6,000.-

15,000.-

16,000.-
15,770.-
36,000.-

23,300.-

7,500.-

53,000.

,, 202,300.-

,, 315,000.-

69,000.-

44,000.
" 253,000.-

41,000.-

,, 240,000.-

,, 110,000.-
225,000.-
16,000.-

:.!2,500.-

I 
BELOOP 

P:E:R MIDDKL OF 

lNKOMST. 
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I
PKRB~l~iD~~ 0}' 

lNKOMS'J'. 

RE "A..\fING DER )UDDELEN EN 1 KO)f TE.i:. 

aa. Inkomsten Yan de Grootboeken der Nationalc Schuld. f 20,ooo.- l 
ub. Bijclragen voor pensioenen van burgerlijkc ambtenarcn ,, 600,000.-
cc. Bijcl ragen voor pensioen vRn onclerwij:r.ers bij open bare I 

Jagere scbolen . . . . . . . . . . . . ,. 270, ,000.-
dd. )3etalingen Yoor het aflegge11 der cxamens l,cdoeld bij 

art. 65tet· der wet tot regeling nn het lager onderwijs. . . . ,. 42,000.-
ee. choolgelden van leerscholen ve rbonclen aan de Rijkskweek- I 

cholen van onderwij:r.ers . . . . . . . . . . . . .. 13,700.- 1 
ff Scboolgolden van leerlingen aan de Rijksnormaalscbool 

,·oor teekenonclerwijzers . . . . . . . . . . . 
gg. cboolgelden van leerlingen aan do Rijksschool Yoor kunst• 

nij,·erbeid. . . . . . . . . . . ,, 

2,625.- , 

2,025.-
hh. Bijdragen van leerlingen op de Rijks- hoogere burger-

scholen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 82,000.
ii. Bijdragen Yan leerlingen op de Rijkslanclbouwschool. . . ,, 11,000.
jj. Bijclragen van kweekelingen op de Polytechnische school . ,, 175,000.-
kk. Bijclragen van leerlingen op de winterscholcn . . . . . ., 1,625.-
ll. Bijdrage van de gemeente Rotterdani in de koston der I 

aldaar bestaande Rijksinrichting tot opleiding van vroed-
vrouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 5,000.-

mm. Bijdragen Yoor het volgen cler lessen aan de Rijksuni-
versiteiten , . . . . . . . . . . 

nn. Betalingen voor het afleggen der oxamens, becloeld bij 
art. 89 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n•. 102) . . . 

oo. Bijdragen van kweekelingen dor Rijks-academie Yan beel
dende kunsten . . . . . . . . . . 

pp. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Konink
lijke l\filitaire Academic. . . . . . . . . . . . 

., 230,000.-1 

31,000._I 

qq. Bijd ragcn voor de opleid ing van oadetten aan de Cadet• 
tenschool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

ff. Bijdragen voor de opleiding van adelbor ten bij het Ko· 
ninklijk Instituut voor de Marine . . . . . . . . . . . 

4,700.-

53,400.-1 

21,000.- 1 

42,800.-
ss. Bijdragen .-oor de opleiding van ad pirant-administrateurs 

te A111sfe,-da1n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

tf. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-maohiniston te 
Hel/evoetsluis. . . . . . . . . . . . . . . 

uu. Terugga.-on en renten van voorschotten . . . . . . . 
i·v. Opbrengst van verkocbte Hijksgoederen on cigendommon 
ww. Uitkeeringen van Belgie: 
1°. volgens art. 18, alinea 3, van het vordrag 

van 5 "ovember 1842, goedgekeurd bij de wet van 
den 4den· Februar·i 1843 (Staatsblad n~. 3), wegens 
de rnnrgeldcn op de W ester-Scheide . . . . . f 10,000.-

2'>. volgens art. 10 van de overeenkomst van 31 
October 1879, gocdgekeurd bij de wet van den 
2'2sten April 1880 (Staatsblad n°. 63), voor werken 
voor de uitloozing dcr Ylaamsche wateren ,, 58,300.-

xx. Baten van 's Rijks Munt . . . . . 
ijij. Teruggnrn van de uit de Staatsbegrooting bestreden kos-

ten voor de Rijkspostspaarbank . . . . . . . . . . . 
zz. Terngga.-en door gemeenten ter zakc van hetgeen door 

2,775.-

,. 12,360.-1 
,. 2,523,150.-1 

,, 250,000.-

68,300.
" 287,212.-

" 460,000.-
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haar ingevolge art. 46 der wet tot regeling van het lager onder-
wijs, over 1903 te veel i genoten. f 120,000.-

aaa. Ontvangsten wegens houtgeest, gebezigcl tot vermenging 
van geclistilleerd, en wegens stoffon, gebezigd tot vermenging 
van zout . 66,000.-

bbb. Toevallige baten voortvloeiende uit den aanleg van Staats-
spoorwegen . . . . . . . . . . . . . 

ccc. Opbrengst der Rijkslandbouwproefstations . 
ddd . .Bijdrage uit de geldmiddelen van ederlandsch-Indie in 

de ko ten van de afcleeling ,,hoogere land- en boschbouwschool" 

30,000.
:l7,300.-

der Rijkslandbouwschool te Wageningen . 20,000.-
eee. Inkomsten van het hengstveulendepot te Be,·gen op Zoom ,, 12,000.
.0J. Eaten voortvloeiende nit het beheer van de Rijk vischhal 

en visschershaven te IJmuiden . 
ggg. Bijdragen van de gemeenten Goes en Bergen op Z oom in 

de kosten der Rijks-hoogere burgerscholen aldaar. 
hhh. Teruggaaf door de Rijksverzekeringsbank van het aan 

61,000.-

4,260.-

haar, ingevolge art. 93 der Ongevallenwet verstrckt voorschot. Memorie. 
iii. Bijd ragen van leerlingen der Rijkszui velschool te Bolsward 

en bijdrage der provincie Fries/and in de kosten dier school 
Jjj. Baten voortvloeiende uit den taat mijndienst. 
kkk. Alie andere ontvangsten niet tot de vorengenoemde be-

hoorende . 

2,400.-
Me1norie. 

,, 363,000.-

0. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie in de uitgaven voor 

BELOOP 
PER ).llDDEL 0~' 

Th-XOMST. 

f 8,664,29:J.-

rente, ko ten en aflossing van drie ten honderd rentegevende schuld . 3,863,000.-
P. De in art. 2 der Middelenwet bedoelde bijdrage nit het Fonds voortsprui-

tende uit koopp1·ijzen van do,neinen . 300,000.-
Q. Aandeel van den Staal, ingevolge de wet van den 3lsten Decemb r 1903 

(Staatsblacl n°. 336), in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde een vierde 
gccleelte der over het boekjaar 1904/1905 en clrie viercle gedeelteu cler over het 
boekjaa r 1905/1906 den Staat toekomende winsten . 1,850,000.-

R. L eges, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblacl n°. 80), 
gowijzigd bij die van den 29sten December 1893 (Staatsblacl u0 • 246) . 180,000.-

Totaal . f 166,016,152.-

ill December l\J0-1. ·w:i,;-r , houdeuc1e vast telling vau de oegrootmg vau Neaerlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1905. (Hoof<lstuk I. Uitgave-n in Nederlancl. ) . 311. (verko,·t. ) 

WI.J WILEELMJNA, ENZ ... doen te weten: 

lzoo Wij in overweging genomon hebben, dat volgens artikel 2 cler Indi che Comptabili
teitswet (Staatsblad° 1895 n°. 146 en 1.903 11°. 172) de begrooting van Nede,•landsch-Indie jaarlijks 
bij afzonderlijke wet of wetten moet worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz . 
Art. 1 . Het I ste h.oofclstnk der begrooting van uitgaven ,0 an Nede.,./andsch-Incliii voor het 

dienstjaar 1905, betreffende de tiitgaven in Nede,·land, wordt va tgesteld al volgt : 
l • Afdeeling: Regeerjng en Hooge Colleges f 
2• Departement van Ju titie. 
3• Departement van Financien 
4• Departement van Binnenlandsch Bestuur 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. 
6• Departement van Lanclbouw 

48,000 
105,300 

13,884,200 
638,850 

1,777,912 
480,693 
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7• Afdeeling: Departemen t der Burgerlijke Open bare Werken f 5,154,460 
8• Departement van Oorlog . 6,096,782 
~• Departement van Marine 3,834,630 

f 32,020,827 

31 December 1904. , WET, . boud_ende vaststelling van de beg rooting van Nederlandsch-Indie voor 
bet dienstjaar 1905. (Hoofdstuk TI. Uitgaven in Nederlandsch-Indie. ) S. 312. (verkort. ) 

WIJ WILHELMINA, 1rnz . .. doen te weten: 

Alzoo Wij iri overweging genomen bebben , dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili
teitswet (Staatsblad 1895 n°. 145 en 1903 n°. 172) de begrooting van Nederlandsch-Indie jaarlijks 
bij afzonderlijke wet of wetten moet worden vastgesteld ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. Het Ilde hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor bet 
dienstjaar 1905, betreffende de uitgaven in Nederlandsch-Indie, wordt vastgesteld als volgt: 

l • Afdeeling Regeet·ing en Hooge Colleges · f 1,122,440 
2• Departement van J ustitie 5,983,198 
3• Departement van .Financien . ,, 13,286,992 
4• Departement van Binnenlandscb Bestuur. ,, 22,381,705 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid ,, 20,800,668 
6• Departement van Landbouw . . . . . . . 6,992,358 
7• Departement der Burgerlijke Openbare Werken ,, 25,600,720 
8• Departement, van Oorlog ,, 28,025,980 
9• Departement van Marine 5,152,044 

f 129,346,105 

31 December 1904. WE'!', boudende aanwijzing van de m iddelen en inkomsten tot goedmaking 
van de uitgaven , begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indie voo r bet dienstjaar 
1905. (Hoofdstuk I. Middelen en inko,nsten in Nederland.) S. 313. (verk01·t. ) 

WIJ WTI..HELMINA, ENZ . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, dat volgens artikel 2 der Indiscbe Comptabili
teitswet (Staatsblad 1895 n°. 145 en 1903 n°. 172) de middelen tot dekking der uitgaven , be
grepen in de begrooting van Nederla♦idsch-Indie, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden 
aangewezen ; 

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

van Nede,·landsch-Indie voor bet dienstjaar 1905, worden over dat jaai· gebezigd de na te 
noemen in Nederland te ontvangen middelen , te weten: 

1. Verkoop van koffie enz . 

Art. 2 . In bet bedrag, dat aan de in Nederland en in Nederlandsch-Indie te ontvangen 
middelen tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt v_oor 
zooveel noodig voorzien door eene geldleening, kracbtens een nader vast te stellen wet aan 
te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met den lsten Januari 1905. 
Lasten en bevelen , enz. 

M I D DEL EN EN I N KO MST EN I N N ED E RL A N D. 

Ra,ning voor het dienstjaa,· 1905. 

1. Verkoop van koffie 
2. Verkoop van kinabast 
3. Verkoop van Banka-tin 
4. Aandeel in de winst van de 

1904-1905 . . . . . . . ... 
Billiton-maatschappij over bet boekjaar 

f 3,282,187 
274,428 

,, 16,943,616 

1,550,000 
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5. Terugbetaling door de vennootschap tot bet aanleggen en exploiteeren 
van den spoorweg van Se,narang langs Soerakm·fa naar Djokjakarta, van de 
krachtens de concessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden, benevens 
aandeel in de winst door de exploitatie verkregen . 

6. Terugbetaling door het immigratiefonds voor de kolonie Suriname der in 
N ederlandsch-Indie ten behoeve van de koeliewerving voor eerstgenoemde ko
lonie gedane uitgaven . 

7. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie uit de opbrengst 
der Nederlandscbe bedrijfsbelasting . 

8. Ontvangsten van civielen of algemeenen aard . 
9. Ontvangsten in betrekking tot het departement van oorlog in Nederlandsch

Indie. 
10. Ontvangsten in betrekking tot bet departement van marine in N eder

landscb-Indie 

f 899,000 

7,200 

340,000 
47,000 

40,100 

183,500 

f 23,567,031 

31 Deceinber 1904. WET, houdende aanwijzing van de middelen en inkomsten tot goedmaking 
van de uitgaven , begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indii! voor bet dienstjaar 
1905. (Hoofdstuk II. Midclelen en inlwinsten in Nederlandsch-Indii!.) S. 314. (verkort.) 

WIJ WILHELMINA , ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben , dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili

teitswet (Staatsblad 1895 n°. 145 en 1903 n°. 172) de middelen tot clekking der uitgaven , be
grepen in de begrooting van Nederlandsch-Indii!, jaarlijks bij afzonclerlijke wet of wetten worden 
aangewezen ; 

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

ting van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1905, worden over dat jaar gebezigd de na te 
noemen in Nederlandsch-Indii! te ontvangen middelen , te weten: 

1. Ontvangsten van het hulpbureau voor den industrieelen eigendom , enz. 
Art. 2 . D eze wet treedt i11 werking met den l sten Jannari 1905. 
Lasten en bevelen , enz. 

M I D DEL EN EN I N KO MST E-N I N N EDER LAN DSC H -1 N DI t. 
Rani ing voo•· het dienstfua•· 1905. 

Departenient van Justitie. 

1. Ontvangsten van het hulpbureau voor den inclustrieelen eigendom. f 2,700 
225,000 
27,000 

2. Gerecbtelijke (1) boeten en confiscatien . 
3. Terugbetaling van gerechtskosten in strafzaken . . 
4. Leges en salarissen van de griffiers der Europeesche rechtscolleges en 

emolumenten van de gewestelijke secretarissen. 
5. H etgeen den Siaat aankomt uit de opbrengst der wees- en boeclelkamers. ,, 

134,000 
99,000 

6. Betaling voor bet afleggen van de examens ter verkrijging van de bevoegd
heicl tot uitoefening van h et notarisambt . 

7. Opbrengst van den arbeid der gevangenen . 
8. Voor b et verstrekken van voeding aan gegijzelden. 

9. 
10. 
11. 
12. 

Departenien f van Ji'inancii!n. 
Verpacbte middelen . 
Opbrengst cler exploitatie van het opiummiddel in eigen beheer 
Opbrengst der exploitatie van pandbuizen in eigen beheer. 
In- en uitvoerrecbten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in 

verband 

800 
158,000 
26,000 

7,974,565 
,, 12,777,900 

212,000 

,, 17,963,000 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belasting enz. zijn onder 
het bedrag der inkomsten begrepen . 
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13. H aven· en ankeragegelden . f 
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409,000 
130,000 
51,000 

964,000 
1,144,000 

14. Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjoeng Priok 
15. Lood s- en steigergelden in de Emmahaven. 
16. Personeele belasting . 
17. Patentrecht. . 
18. Verponding, belasting op de door niet-inlanders zonder ingeschreven wet

tigen titel geoccupeerde op het land Bloeboer gelegen erven, belasting van 
onroerende goederen, bezeten krachtens een titel van het voormalig Britsche 
gouvernement, en belasting van de specerijperken op de Banda-eilanden 

19. Openbare verkoopingen . 
20. Zegelrecht . 
21. Recht van overschrijv ing van vaste goecleren. 
22. Belasting op rijtnigen. 
23. Rech ten van successie en van overgang bij overlijden. 
24. Licentien tot het houden van Chineesche speel- of dobbeltafels . 
25. Belasting op het slachten van runderen , buffels , paarden en veulens 
26. Belasting op bet slachten van varkens 
27. Belasting op wajangs . 
28. Belasting op het bed rijf . 
29 . Belasting op bet houden van honden . 
30. Bijzondere belastingen in de buitenbezittingen 
31. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 

2,283,000 
632,600 

1,342,000 
557,000 
305,000 
94,000 

3,000 
1,833,050 

139,350 
6,000 

3,210,600 
Menwrie. 
2,683,800 

32. Aandeel in de winst van de J avascbe bank over het boekjaar 1904- 1905. ,, 
395,000 
100,000 

33. 'ferugbetaling van voorschotten, v66r dit dienstjaar aan Europeesche 
burgerlijke landsdienaren en Ran andere Europeanen verstrekt . 

34. Terugbetaling van voorschotten v66r dit dienstjaar aan inlandsche burger
lijke lanclsdienaren verstrekt. 

Depa,·tenient van Binnenlandsch Bestuiw. 

35. Bijdrage tot de kosten van bestu ur van de landschappen en eilanclen 
onder Menaclo, langs de noordkust van Celebes . 

36. Bijdrage tot de kosten van bestuur van b et landschap Gianjar (Bali) . 
37. Hoofdgeld van heeren-clienstplicbtigen 
38. Afkoop van hccrendiensten 
39. Kadaster 
40. Landelijke inkomsten en anclere groncllasten 
41. Afstancl van grond. 
42. Registratie van werkcontracten, gesloten door eigenaren of administra

tenrs van landbouw- , mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders 
afkomstige arbeidcrs. . 

43. Verhunr van vogelnest- en meststofgrotten 
44. Verhuur der vindplaatsen van schildpadeieren aan bet zuider zeestrand 

in de afdeeling Soekaboemi (Preanger-regentscbappen) . 
45. Yerhuur van de vischvijvei·s te Tello en te Sambong Djawa (gouverne

ment Celebes en Onderhoorigheden). 
46. Aflossing en rente ter zake van voor de oprichting van tuinbouwhoeven 

verleend lanclbouwcrediet . 
47. Terugbetaling van het aan den Snltan van Siak Sri Indrapoera en Onder

hoorigheden, Jang di P ertoewan besar Sjarif Hasjim Abdoel Djalil Saifoeddin 
verleend renteloos voorschot. 

Deparfement van Onde,·wijs, Ee,·edienst en Nijve:rheid. 

48. Onderwijs . 
49. Landsdrukkerij . 
50. Vergoeding voor de verpleging en begrafenis van lijders in de krankzin· 

nigengesticbten en burgerlijke ziekeninrichtingen . . 

457 ,000 

216,000 

62,000 
5,000 

3,379,000 
Memorie . 

56,000 
,, 19,244,000 

823,000 

83,000 
26,200 

J ,330 

980 

Menwrie. 

24,000 

633,500 
377,000 

62,000 
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51. Vergoeding voor het geneeskundig onderzoek van passagiers van pelgrim
schepen 

52. Landskoepokinrichting te Batavia en vaccinatiebureau 's te Semarang en 
Soerabaja. 

53. Geneeskundig laboratorium 
54. IJk van maten en gewichten . 
55. Belasting op het houden van loterijen 
56. Tin 
57. Steenkolen . 
58. Zout . 
59. Vast recht en cijns van mijnconcess1en en van vergunningen tot mijn

bouwkundige opsporingen, alsmede retributien van andere vergunningen tot het 
winnen van gesteenten en grondsoorten 

Departe11tent •van Landbottw. 

60. Schoolgelden van de landbouwschool. 
61. Verkoop van producten uit de[l cultuurtuin van 's lands plantentuin . 
62. Koffie. 
63. Kina . 
64. Boschwezen 
65. Inkomsten uit de parelvisscher ij 

Departement der Burgerlijke Openbare W erken. 

66. Verkoop en verbuur van huizen en andere gebouwen. 

f 5,300 

2,500 
400 

12,500 
32,000 

809,500 
2,838,000 

,, 11 ,940,000 

262,000 

600 
1,200 

3,189,500 
451,000 

3,094,000 
11 ,500 

67. Opbrengst der exploitatievan de drinkwaterleiding ter h oofdplaats Soerabaja. ,, 
36,000 

101,000 
30,000 68. Ontvangsten voortvloeiende uit andere waterleidingen en uit overvaarten . ,, 

69. Schut- of doorvaartgelden bij enkele landssluizen in de residentien Batavia, 
Semarang en Soerabaja 

70. V ergoeding voor het gebruik van loskranen . 
71. Retributien van ondernemingen van landbouw en nijverheid ter vergoeding 

van de uitgaven voor het toezicht op de waterverdeeling tusschen de daarbij 
belanghebbenden . · 

72. Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoestellen 
en van vernieuwde akten van vergunning tot gebruik dier toestellen . 

73. Canon van het in erfpacht gegeven gedeelte van het tot de haven van 
Tandjoeng Priok behoorend terrein . 

74. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelte van bet tot de 
haven van Tandjoeng Priok behoorende terrein voor het gebruik van het 
4000-tons dok . 

75. Retributien voor het gebruik van gouvernementsgrond en andere gouver-
nementseigendommen te Tandjoeng P1·iok en in de benedenstad Batavia . 

76. Brieven- en pakketpost . 
77. Restitutie van de nitgaven ten behoeve van de postspaarbank 
78. Binnenlandsche paardenpost 
79. Telegraphie . 
80. Bijdrage van het departement van financien in de kosten van het per-

49,000 
7,200 

2-5,000 

:28,000 

3,000 

49,000 

4,500 
1,570,()()() 

84,000 
800 

796,000 

soneel van den post- en telegraafdienst. 33,300 
81. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengst van de particuliere telephonen. ,, 135,000 
82. Spoorwegen ,, 13,966,000 

Departernent van Oorlog. 

83. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij bet pupillenkorps. 
84. Boeten en andere ontvangsten, voortspruitende nit contracten van aan

neming en nit leverantien. . 
85. Terugbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door patienten, 

v·oor eigen rekening opgenomen . 

1,800 

23,000 

76,000 
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86. Artillerie-constructiewinkel. f 
87. '.L'opograpbisch bureau en lithograpbisch etablissement 
88. Verkoop en verhuur van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste 

en andere goederen . 
89. Verkoop van bier aan de militaire cantines . 
90. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige vaste en andere goederen. ,. 
91. Stoomtramwegen in Atjeh . 
92. IJ sfabriek te Koeta Radja . 
98. Militair telepboonnet in Atjeh 

· 94. Terugbetaling van voorschotten, v66r dit dienstjaar aan mil ita iren en tot 
het departement van oorlog behoorende burgerlijke landsdienaren verstrekt . 

95. Andere ontvangsten . 

Departernent van Mat·ine. 

96. Loodsgelden , met uitzondering van die in de Emmabaven en in de haven 
van '.L'andjoeng Priok . 

97. Vergoeding voor bet keuren van stoomscbepen . 
98. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaartuigen voor 

het gebruik van 's lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken, ketelbok, 
pont en kiellichter, alsmede voor de kosten van het dokken, vertimmeren en 
herstellen . 

99. Steigergelden en buur van kolenloodsen en opslagterreinen te '.L'and
jocng Priok . 
100. Verkoop van zeekaarten en boekwerken uit bet depot en de onderdepots 

van kaarten en gidsen . 
101. Vorkoop van voor 's lands dienst bestemdA bruikbare goederen. 
102. Yorkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente 

of tijdelijke werken, zoomede scbepen en vaartuigen en hun inventaris 
103. '.L'erugbetaling van voorscbotten v66r dit dienstjaar aan lundsdienaren 

verstrekt . 
104. Korting op de traktementen van de ambtenaren bij bet marine-etablisse

ment te Soerabaja bij verplicht gebruik van eene gonvernementswoning 
105. Andere ontvangsten . 

Ontvangsten van gemengden aard en toevallige baten. 

106. Verkoop · van voor s' lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den 
voorraad van het civ iel departement. . 
107. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit als voren. ,. 
108. Alle andere ontvangsten. 
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500 
7,000 

270,000 
200,000 
40,000 

400,000 
30,000 
8,000 

400,000 
17,000 

380,000 
10,000 

16,000 

47,000 

4,000 
19,000 

9,000 

15,000 

28,000 
10,000 

80,000 
50,000 

200,000 

Totaal f 123,190,475 

31 December 1904. WET, houdende verhooging der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-
Inclie voor het dienstjaar 1905. 315. 

31 L'•ce,nber 1904. WET, houdende wijziging der begrooting van uitgaven van Nederlandsch
IndiiJ voor h et dienstjaar 1905. S. 316, 

31 Decembe,· 1904. WE•r, houdende wijziging en verbooging der begrooting van uitgaven van 
Nede,·landsch-Indie voor bet dienstjaar 1905 ten beboeve van maatregelen in bet belang 
van de economische ontwikkeling van Nederlandsch-Indie. S. 317. 

31 December 1904. WET, boudende verhooging van bet lste hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven van Nede,·landsch-Indili voor bet dienstjaar 1904. S. 318. 
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31 December 1904. WET, houdende definitieve vaststelling van cl e koloniale buishoudelijke be
grooting van Ourafao voor het dienstjaar 1905. S. 319. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Cwl·ai;ao voor het dienstjaa1· 
1905, voor zooveel de uitgaven betreft, definitief vastgesteld zooals hierua verkort volgt: 

1° Afd. : Gewestel ijk Bestuu1· f 81,235.72 
2° Justitie en politie. ,, 117,051.-
30 Geldelijk beheer. . . 84,12'2.25 
4• Eeredienst en onderwijs. 128,109.71 
5° Plaatselijke kosten . ,, 118,639.-
60 Openbare werken . 74,383.75 
7• P ensioenen, wachtgelden, onclerstanden en andere uitgaven van al-

gemeenen aard . 
Onvoorziene uitgaven 

,, 170,428.30 
20,000.-

f 793,969.73 

Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betalingen uit cle onvoor7, iene uit -
gaven. 

Bij art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen: 
A. Belastingen . 
B. Inkomsten van onderscheiden aarcl. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmicldelen. 

31 December 1904. WET, houclende clefinitieve vaststelling van do koloniale huishoudelijke be
grooting van Su,rinam,e voo r het dienstjaar 1905. S. 320. 

Bij deze wet wordt cle koloniale hnishoudelijke begrooting van Su,rina,ne voor het clienst-
jaar 1905, voor zooveel de uitgaven betreft, definitief vastgestelcl zooals hierna verkort volgt: 

1° Afd.: Gouvernements-secretarie, Koloniale staten en algemeene dienst f 174,037.50 
2° Justitie en politie . 378,448.67 
3• Schutterij te Paramaribo 6,910.-
40 Administratie van Financien. 446,969.-
50 Imm.igratie en kolonisatie . 64,035.-
60 Eeredienst, onderwijs, armonzorg en burgerlijke geneeskundige dienst. ,, 699,334.50 
7° Bouwdepartement . 525,112.48 
8° Koloniale vaal'tnigen, betonning, bebakening, seinwezen en branclweer. ,, 369,911.10 
9° Koloniale spoorwegen 1,110,000.-

100 P ensioenen, wachtgelden, onclerstanden en toelage. 252,860.34 • 
11• Onvoorziene nitgaven 50,000.-

f 4,077,618.59 5 

Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betalingen nit cle onvoorziene 
uitgaven. 

Bij A.rt. 4 worden tot goedm11,king cler nitgaven aangewezen: 
A . Directe en indirecte belastingen . 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage nit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen. 

31 Decembe,· 1904. W :ET, houdende wijziging en verhooging van de koloniale huishouclelijke 
begrooting van S u,rinatne voor b et dienstjaar 1903. S. 321. · 

31 December 1904. WET, hondende verhooging van het tiende boofdstuk cler Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1903. S. 322. 

~ 



V E R B E T E R l N G. 

Bladz. 342, kolom 1, regel 9 van boven staat: ,,Reuzel", lees: ,,Rensel" . 
(Ojfic. verb. S taatsblad.) 

348, kolom 2. V66r de woorden: ,,Bij de conipagnieen van de Telegraaf-Afdeeling", staat: 
,,2", lees: ,,3" . (Ojfic. wrb. Staatsblad. ) 
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Academie. (Kon . Militaire) Besluit tot na
dere wijziging van het Reglement voor de 
Koninklijke )>[ilitaire Academie. S. 111. 

24 Mei. 
Arbe id van jeugdige person en en vrouwen . 

Besluit tot aanyulliug van den staat, voor
ko-mende in artikel 2 van het besluit van 
18 Maart 1903 (Staatsblad n°. 86). S. 2. 

6 J an . 
Archieven . Besluit houdende nadere regeling 

der jaarwedden van de ambtenaren, verbon
den aan de arch iefdepots des Rijks, zoo te 
's Gravenhnge als in de provincien. 22 Jan. 

- Besluit tot nadere verlenging van den ter
mijn, gesteld in artikel 3 van bet Koninklijk 
besfuit van 8 Maart 1879, S. 40, houdende 
bepalingen omtrent het bewaren der oude 
rechterlijke arcbieven , welke dagteekenen 
van v66r de invoering der Fransche wetge· 
ving. S. 254. 16 Dec. 

Armwezen . Miss iYe van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provincien betreffende de toe
passing van art. 77 der Armenwet. 10 Febr. 

- Besluit houdendc beslissing dat de woon
plaats van een minderjarige voor de toepas
sing van art. 26 der Armenwet, moet worden 
beoordeeld naar art. 78 Burgerlijk Wetboek. 

9 Mrt. 
- W e t t o t n a d e r e w ij z i g i n g d e r w e t 

van 27 April 1884, S. 96, tot rege
ling van h et Staatstoez i c ht op 
k r a n k z i n 11 i g e n , e 11 v a n a r t. 26 cl e r 
w e t v an 28 .J u n i 1854, S. 100, tot r e
g e l in g van h et Armbestuur. S. 157. 

16 Juli. 
- Missive van den Minister van Binneuland

sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provinciiin, betreffende bchoef
tige repatrieerende Nederlanders. 26 Juli. 

- Besluit houdende handhaving van een be
sluit van Gedeputeerde Staten der provincie 
Noordh olland , waarbij afwijzend is beschikt 

1904. 

op een verzoek om machtig ing van regenten 
van het Burgerweeshuis te Alkmaar, tot 
Yerkoop van inschrijving op het Grootboek 
en tot het beleggen der opbrengst onder 
hypothecair verband. 12 Nov. 

Azijnen . Besluit tot bet toekennen van vrij
dom van belasting voor ijsazijn en azijnzuur
anbydrid, benoodigd bij het vervaardigen 
van chemische producten . S. 261. 23 Dec. 

Bank. (Nederlandsche) Wet houdende toe
kenning van de hoedan igheid van wettig 
betaalmiddel aan de biljetten der N ederland
sche Bank. S. 189. 18 Juli . 

Begraafplaatsen enz . Besluit betreffende 
bet hegrip van ,.bebouwde kom" hij de toe
passing van art. 16 der wet van 10 April 
1869 (Stbl. n°. 65.) 28 Juli. 

Begrootinge n. W etten tot vaststelling van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
ting voor 1904. 

II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

- Als voren voor 1905. 
I. 
YIIA. 

S. 12. 28 Jan . 
13. 28 Jan. 
17. 30 Jan . 
24. 1 Febr. 
26. 2 Febr. 

3 F ehr. 27. 
30. 
33. 
36. 
28. 

3 Febr. 
4 Febr. 
4 Fehr. 
3 Febr. 

308. 81 Dec. 
309. 81 Dec. 

- W etten tot verhooging en w1Jz1ging van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
ting voor 1903. 

11. 
III. 

IV. 

V. 

S. 132. 11 J uli. 
14. 28 Jan. 

272. 30 Dec. 
129. 11 Juli. 
271. 30 Dec. 
161. 13 Juli. 
273. 30 D ec. 

33 
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Vl. s. 276. 30 Dec. 
VIIB. 6. 11 ,Jan . 

280. 30 Dec. 
VIII. 31. 3 Febr. 

277, 278. 30 Dec. 
U. 279. 30 Dec. 
X. 322. 31 Dec. 

- A ls voren voor 1904. 
Ill. 188. 18 Juli. 
IV. 18. 30 Jan . 

288. 31 Dec. 
V. 158, 160. 15 Juli. 

274. 30 D ec. 
289. 31 Dec. 

VT. 130. 11 J ul i. 
VllB. 131. 11 Juli. 

191. 18 Juli . 
VllI. 4. 9 Jan . 

135. 11 ,Juli. 
303, 304. 31 Dec. 

IX. 34. 4 F ebr. 
78. 27 April. 

141. 11 Juli . 
- W etten tot : 

Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting voor het dienstjaar 1905. S. 310. 

31 Dec. 
Beschikbaarstelling v11n gelden, wegens door 

het Departement van Oorlog gedane ver
strekkingen, voor den dienst van 1904. 

s. 136. 11 Juli. 
Als voren door bet Dcpartement van Marine, 

dienst 1904. S. 302. 31 Dec. 
Vaststelling der begrooting van uitgaven ten 

beboeve van de voltooiing van bet vesting
stelscl, dienst 1904. S. 29 . 3 F ebr. 

Vaststelling van de begrooting der uitgave n 
van de algemeene Landsdrukkerij voor bet 
dienstjaar 1905. S. 275. 30 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van bet P ensioenfonds voor weduwen en 
weezen van Burgerlijke Alnbtenaren voor 
het jaar 1905. S. 307. 31 Dec. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
Nederlandscb-Indie voor bet dienstjaar 
1903. ,Hoofdstuk I . U itgaven in Neder
land.) 267. 30 Dec. 

Als voren. (Hoofdstuk 11. U itgaven in 
Nederlandsch-lndie.) S. 268. 30 Dec. 

Wijziging en verbooging der begrooting van 
uitgaven van Nederlandscb -lndie voor 
het dienstjaar 1904. S. 193. 18 Juli . 

Af- en overscb rijving van bet l ste op bet 
'I.Ide hoofdstnk der begrooting van uitga
ven van Nederlandscb-Indie voor het 
die'nstjaar· 1904. A. 239. 26 Oct. 

Verbooging van bet I stc hoofdstuk der be
grooting van uitgaven van N ederlandsch 
Indie voor bet dienstjaar 1904. S. 318. 

31 Dec. 
A.anwijzing van de middelen en inkom ten 

tot goedmaking van de uitgaven begrepen 
in de begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1905. (Hoofdstuk I. 
Middelen en inkomsten in Nederland.) 

S. 313. 31 Dec. 
Als rnren. (Hoofdstuk II. Middelen en 

inkomsten in Nederlandsch-Indie.) . 314. 
31 Dec. 

Vaststelling vau de begrooting van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1905. 
(Roofd stuk I. Uitgaven in Nederland.) 

S. 311. 31 Dec. 
Als voren. ( Hoofdstuk Il. Uitgaven in 

ederland sch-Indie.) S. 312. 31 Dec. 
V erhooging der begrooting van uitgaven van 

Nederlandsch-Indie voor het dienstjaa r 
1905. S. 315, 316, 317. 31 Dec. 

Voorziening in het kas-tekort voor den 
Indisch en dienst in 1904. S. 285. 31 Dec. 

Als voren in 1905. S. 286. 31 Dec. 
W ijziging en verbooging van de koloniale 

buishoudelijke begrooting van Suriname 
voo1· het dienstjaar 1903. S. 321.. 31 Dec. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1904. ' . 37. 4 F ebr. 

Definiti eve vaststelling van de koloniale 
buishoudelijke begrooting van Suriname 
voor h et dienstjaar 1905. S. 320. 31 Dec. 

Wijziging van de koloniale huishouclelijke 
begrooting van Cura<;ao voor bet dien t 
jaar 1903. S. 269. 30 Dec. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Cura<;ao voor het dienst
jaar 1904 . S. 38. 4 F ebr. 

Definitieve vaststelling van de kolonialc 
huisboudelijke begrooting voor Cura<;ao 
voo1· het dienstjaar 1905. S. 319. 31 Dec. 

Belastingen. (Directe) Bcsluit betreffende 
aanwijzing der kringen van de commissien 
van aanslag voor de belasting op bedrijfs
en andere inkomsten en van hare stand
plaatsen. S. 45. 15 F ebr. 

- Besluit boudende nieuwe bepalingen omtrent 
de ambtenaren der directe belastingeu, iu 
voerrech ten en accijnzen. 30 Mrt. 

- Resolutie van den Miui te r van Financieu, 
houdende rangschikking Yan de deurwaar
dersdi stricten. 30 Mrt. 

- Resolutie van den Minister van Financien , 
houdende regeling der toelagen van de rijk -
klerken , verificateurs, adspirant-verificateur , 
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kornmiezen-vcriticateurs, hoofdkommiezen, 
kommie><en en kommiezen te water der di 
recte belastingen, invoenechten en accij n><en. 

30 ~Irt. 
- Besluit houdende aanwijzing van de inspec

tien en rangschikking van de ontvangkan
toren der directe belastingen, invoerrechten 
en acc ij nzen en,:. 31 Mrt. 

- Besluit betreffende collegien van zetters 
voor 's Rijks directe bela tingen. S. 69. 

13 April. 
- Be luit betreffende de aanwijzing der krin

gen van de commissien van aanslag voor de 
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten 
en van hare standplaatsen. S. 70. 13 April. 

- Wet tot aanvull i ng van de wet op de 
ve rm ogensbela st ing. S. 80. 27 .April. 

- W e t h o u d en de w ij z i gin g v a n art. 37 
der wet op de ve rmogensbe la st ing 
en van art. 62, § 2 der wet op de per
so n ee le belasting. S. 146. 14 Juli. 

Belastingen . (Plaatselijke) Wet tot afwij
king van den regel omtrent plaatselijke be
lastingen, gesteld bij art. 254, eerste lid, der 
gemeentewet, ten behoeve van de gemeenten 
Alkmaar, Hoorn en Purmerend. S. 159. 

15 Juli. 
Belastingen . (Provinciale) W et tot be

krachtiging van eene wijziging der heffing 
van tolgelden voor het gebruik der provin
ciale kunstwegen in Groningen. S . 82. 

27 .April. 
- Als Yoren van eene heffing ten behoeve der 

prov incie Overijssel van haven• en opslag
gelden te Kninre. S. 290. 31 Dec. 

- Wetten tot bekrachtiging van provinciale 
belastingen in : 

Noordbrabant. S. 291. 31 Dec. 
Gelderland. 
Zuidholland. 
N oordholland . 
Zeeland. 
Utrecht. 
Friesland. 
Overijssel. 
Groningen. 
Drenthe. 
Limburg. 

292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 

31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 

Bevloelingen . vV et ho u d e n de be pa-
l in g en o m t rent be v I o e ii n ge n. 

S. 282. 30 Dec. 
Bruggen . Besluit tot vaststelling van een 

reglemen t voor de scheepvaart ter beveiliging 
van de beweegbare spoorwegbrug over de 
Regge bij Ommen in den Noordoosterlocaal
spoorweg. S. 143. 14 Juli . 

- Besluiten tot nadere wijziging van het re-

glement Yoo,· de scheepYaart , te r bevei
liging van beweegbare spoorwegb rnggen, 
vastgesteld bij besluit van : 

11 September 1875, '. 169, en gewijzigd 
bij besluiten van 24 ,Jan. 1880 , S. 17 en 
8 1Iaart 1892 (Staatsblad n''. 48). S. 205. 

12 Aug. 
11 October 1878 (Stbl. n°. 143). S. 206. 12 .Aug. 
22 Mei 1883 ( tbl. n°. 47). 207.12 Aug. 
11 September 1885 (8tbl. n°.181 ). 208. U Aug. 
8 November 1885 (Stbl. n°.191). 209.12 Aug. 
13 Juli 1896 (Stbl. n°. 116). 210.12Aug. 

- Besluit tot intrekking van het voorloopig 
reglementvoor de scheepvaart, ter beveiliging 
van eene bewecgbare spoorwegbrug, vast
gesteld bij besluit van 10 Augustus 1 76 
(Staatsblad n°. 171). S. 212. 15 Aug. 

Burgerlijke stand . Besluit tot schorsing van 
bet besluit van den Raad der gemecnte 
Numan dorp van 31 October 1904, waarbij 
D. BrJL is benoemd tot arnbtenaar van den 
burgerlijken stand in die gemeente. S. 244. 

24 Nov. 
Comptabiliteit. 1\[issive van den Minister 

van vVaterstaat, Handel en Nijverbeid aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vincien, betreffende maandstaten van gedane 
ontvangsten, bedoeld in art. 21 der wet van 
5 Oct. 1841 (Staatsblad n°. 40). 23 ,Tuni. 

Deserteurs. Beslu it houdende intrekking 
van de besluiten van 30 Augustus 1 23, 
S. 38, en van 5 Augustus 1847, S. 38, be• 
treffende premiebetaling bij aanhouding van 
deserteurs van de zecmacht. S. 249. 6 Dec. 

Dijkbesturen enz. Besluit boudende beslis
sing, dat bet bij art. 22, eu in hooger beroep 
bij art. 24 der wet van 10 November 1900, 
S. 176, toegekend vernietigingsrecht niet 
kan worden toegepast, op grand dat een be
sluit van een waterschapsbestuur niet is bet 
huishoudelijk belang van het waterschap 
zelf, noch op dozen grond dat daarmede het 
algemeen belang niet genoegzaam is bevor
derd. 3 J!~cbr. 

- Besluit betreffende een geschil tusschen de 
gemeente Gouda en de provincie Zuidholland 
over het onderhoud van bepaalde werken , 
hoedanig geschil bij art. 70 der Grondwet 
ter beslissing is opgedragen aan de Kroon. 

10 Mei. 
Droogmakerijen en indijklngen. Wet 

houdendc toekenning van een subsidie nit 
's Rijks scbatkist ten behoeve van de clroog
making van plassen onder Reeuwijk en 

luipwijk. . 35. 4 Febr. 
- Wet ho u de n cl e be pa I i n gen o ro

t rent he t on de r n em en v an d r o o g. 
33• 
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makerij en en in d ijkiugen. S. 14,. 
14 Juli. 

Domelnen van den staat. ·w etten betref• 
fende: 

verkoop van een stuk voormaligen vesting· 
groncl te Bergen op Zoom aan de R K. 
Purocbie van 0 . L. Vrouw Hemelvaart te 
Bergen op Zoom. S. 133. 11 .Juli. 

ve t·koop van hot klooster der A.ugustinessen, 
genaamd ,, 'oeterbeek", te Deursen, met 
aanhoorigheclen , en van Kroonclomein , 
alles aldaar gelegen, aan de Vereen iging 
11Augustinessen te De ursen". S . 306. 

31 Dec. 
. Fabrieken enz . Beslui t houdende besliss ing 

clat een ,erzoek tot opricbting eener sme· 
-derij niet mag geweigerd worden op groncl 
dat adressant door den geringen omvang 
van bet perceel geclwongen zal zijn bet be
drijf op de openbaro straat uit te oefenen . 

6 Jan . 
- Beslui t tot vernietiging van do ingevolge 

art. 4, sub 2, cle r Hinderwet door den raad 
der gemeente Gouda in zijne vergadering 
van 13 J uni 1902 oncler n•. 20, vastgestelde 
verot·dening. S. 62. 26 Fehr. 

Gedistilleerd. Besluit houdende wijziging 
en aanvulling van de bepalingen nopens den 
vrijdom van den accijns voor gecl istillee rcl , 
dat met houtgeest vermengd is. S. 114. 

31 Mei. 
- W et b o u d e n d e n a cl e r e be pal i n• 

gen omtrent den a cc ijn s o p h e t 
gedisti ll ee rd. S. 190. 18 Juli. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent vrij
clom en teruggaaf van accijns op gedistil· 
leercl. S. 218. 29 Aug. 

- Be luit houdende nadere bepalingen nopens 
den vrijdom van bet invoerrecht op bout
gee t . S. 262. 23 Dec. 

Gemeehtebestuur. Wet tot w ij z i gin g 
van d e Gem e en t e w e t . S. 26. 1 Fehr. 

- Besluit betreffende bezoldiging van een 
gemeente-veldwachter. 13 April. 

4 Juli. 
- Besluit houdende beslissing clat onvoldoende 

inrich ting der brandweer grnnd geeft tot 
niet-goedkeuring der gemeentebegrooting, 
waarbij daarin niet naar behooren wordt 
voorzien ; bezwaren van financieelen aard 
kunnen claarbij niet in aanmerking komen. 

30 April. 
- Besluit betreffende de berekening van het 

bedrag der aan eene gemeente kraohtens de 
wet van 24 Mei 1897, S. 169, toekotnefide 
uitkeering, in verband met den o't>'ergang 
vlm bevolking uit die gemeente naar eene 

anclere ten gevolge van grensverandering. 
30 April. 

- Besluit houdende beslis ing clat de verplicb
ting, den secreta ris eener gemeente bij art. 
49 der wet van 22 Frimaire jaar VII opge· 
legd, tot bet bouden van een repertoire, hem 
persoonlijk geldt in het belang van de uit
voering der wet op de registratie en ten be· 
hoeve van het h effen cler registratierechten, 
zoodat de kosten van dit repertoire door den 
secretaris moeten worclen gedragen, als uit
vloeisel van eene verplichting hem door de 
wet opgelegd, en daarom niet ten laste der 
gemeenterekening kunnen wot·den gebracht. 

17 Mei . 
- .Missive van den Minister van Binnenland· 

sche Zaken aan de Gecleputeercle Staten cler 
provincien, betreffencle de uitvoering ,an 
art. 149, veertiencle lid der gemeentewet. 

20 Mei. 
- Besluit houdende besli ss ing dat het niot 

naleven van art. 51 cler kieswet, doorcli en 
de secretarie op den dag der verkiezing tus• 
achen 9 en 4 unr niet voortdurend openge• 
steld is, clan alleen grond oplevert tot ver
nietiging der verkiezing, wanneer blijkt dat 
iemancl daardoor in zijne recbten is verkort 
of cle info rmaliteit op dee. uitslag der ver• 
kiezing van invloed geweest is. 2 Juni. 

- Besluit houdende beslissing dat verkoop 
van gemeentegrond voor den bouw eener 
bijzondere school , verre beneden de waarde, 
niet voor goeclkeu ring vatbaar is, ook al is 
van de oprichting dier bijzonclere school 
belangrijke vermindering van de kosten van 
bet openbaar onderwijs te verwacbten. llJ uli . 

Gemeenteverordeningen . Arrest van den 
H oogen Raad de r Neel. , houdende besliss ing 
dat bet bepalen van eene rooilijn voor nieuw 
aan te leggen straten geacht kan worden een 
maatregel te zijn in het belang der openbare 
orde, en van de gezondheid der inge?:etenen 
eener gemeente, dat de gemeenteraad vol
gens art. 136 der gemeentewet alzoo bevoegd 
is, dit onderwerp bij verordening te regelen, 
en dat inbreuk op zoodanige verotdening 
door over de rooilijn been te bonwen, aan• 
leiding kan geven tot de toepassing van 
art. 180 der gemeentewet . 8 Jan. 

- Besluit tot vernietiging van artikel 1. eerste 
lid, der verorden ing op het rijden met mo• 
tortljtuigen , vastgesteld door den raad der 
gemeefite Meaden den lsten Septemlrer 1903. 

S. 11. 23 J an. 
- Arrest van den Hoogon Raad der Ned., 

houdende beslissing dat de als bewijsmiddel 
gebezigde verklarlng van den burgemeester 
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is eene authenticke akte , die haar bewijs
kracht als zoodanig niet verliest door de in 
het telsel der wet o,;,erbodige bijvoeging, 
dat zij is opgemaakt op den ambtseed; dat 
de vrijstelling van een gebod eener plaatse
lijke verordening binnen de door haar ge
stelde grenzen is eene daad van uitvoering 
der verordening, in den regel opgedragen 
aan burgemeester en wethouclers en clat in 
art. 127 der toegepaste verordening echter 
de biwoegdheid tot het verleenen van vrij 
stelling van het verbod kon worde~ toege
kend aan den burgemeester, als kracbtens 
art. 1 der gemeeutewet meer bijzonder 
belast met de bandhaving der Yerordening 
op de herbergen. 8 F ebr. 

- Arrest van den H oogen Raad der ed. , 
boudende beslissing dat een algemeen ver
bod in eene plaatselijke verordening om , be
boutl ens daarvan te verleenen ontheffing, op 
open bare plaatsen m uziek ofzanguitvoeringen 
te geven, serenad es of optochten te bouden 
niet is in strijd met de Zondagswet of met 
de wet op den staa t van oorlog en beleg 
en dat het niet staat ter beoordeeling van 
den rechter of zoodanige verordening treedt 
in hetgeen van Rijksbelang is. :22 F ebr. 

- Arre t van den Hoogen Raad der N ed., 
houdende besliss ing dat bet niet ter beoor
deeling staat van den rechter, of de in art. 
193 der gemeentewet bedoelcle plaatselij ke 
verorclening de gelegenheicl tot plaatsver
vanging in of af)wop van persoonlijkc dien
sten ,,zoovecl mogclijk" Hijlaat. 29 F ebr. 

- Arrest van den H .:>ogen Raad cler N ed. , 
houclende besli ss ing dat de beperkingen , 
waaraan bet eigcndomsrecht bij plaatselijke 
r olitie-verordeningen kan worden onder
worpen , nooit zoover kunnen gaan , dat 
daarcloor het gebruik der in eigenclom be
zeten zaak voor den eigenaar gebeel of ten 
deele ophoudt te bestaan , weshalve is on
verbinclend bet voorschrift eener plaatselijke 
politi e-verordcning, waarbij den eigenaar 
van een berm de verplicbting worclt opgc
legd het plaatsen van lantaarn- of andere 
palen in dien berm te gedoogen en toe te 
staan. 14 Mrt. 

- .Arre t van den Hoogen Ifaad der Ned ., 
houdende besliss ing dat eene gemcentc even
als een privaat pcrsoon door haar orgaan 
eene onrechtmatige daad kan plegen : dat 
zij onrech tmatig inbreuk makende op cens 
anders recht van eigendom of daaruit voort-
pruitende rcchten , hierdoor doet ontstaan 

cen geschil. waarover bij nitsluiting de bur
gerlijke reehter bevoegd i te oordeelen , 

terwijl in bet bijzonder de vraag , of h ier 
plaats had uitvoerin_q eener verordening door 
wegneming ingevolge art. 180 der gemeen
tewet van hetgeen in strijd daarmede was 
daargesteld , clan we! onrechtmatige albraak 
door bet gemeentebestuur van hetgeen 
de eigeuaar aan zijn hnis had hersteld , ter 
bes! issi ng staat van den bm·gerlijken rechter 
na afloop der hier bevolen plaatsopncming. 

24 Juni. 
- Besluit tot ve rnietiging van artikel 134 b 

en c van de algemeenc politieverordeniug 
der gemeente ithoorn . S. 237. 17 Oct . 

- Arrest van den H oogcn Raad de r N ed . , 
houdende besliss ing clat waar de gemeente 
raad :d eb in. een artikel dcr algemeene po
litieverordening beeft voorbehonden de aan
wijzing der straten , bruggen en wegen , 
waarover bet in dit artikel omschreven 
verkeer ,ml zijn ve rboclen , die aanwijzing 
bij nacler raadsbesluit is een voorschrift van 
wetgeving, op wclks overtreding reeds bij 
voorbaat straf i gesteld , ><oodat d it voor
schrift om verbindencl te zijn overeenkom
stig art. 168 in ve rbancl met art. 173 cler 
gemeentewet . moet worclen afgekondigd. 

28 ov. 
- Arrns t van den H oogen Raad der ed . , 

houdende beslissing dat waar hij plaat elijke 
politieverordening den burgemcester uit 
kracht van art. 188 de r gemeentewet de 
macht is toegekend om tot bet geven van 
openbare vermakelijkhedcn vergunning te 
verleenen, hij ook de bevoegdheid hceft die 
vergunning te weigerr n of we! daaraan 
zoodanige voorwaarden te verbinclen als hem 
in het belang der open bare orde geraden 
voorkomt. .i Dec. 

- Besluit tot gedceltelijkc rnrnietig ing .an 
artikel 1 der bouwverord ening voor de ge
meente Soest. R. 2'18. 6 Dec. 

Geneeskundig Staatstoezicht enz. Besluit 
tot nadere wijzig ing van het besluit van 
12 F ebruari 1879, 8 . 36 , tot rcgeling der 
examens als arts, tand meester , apotheker , 
vroedvrouw en apothekersbediende. ' . 60. 

16 1\Irt. 
- Besluit tot wiji,:ig ing van het reglement 

voor de Rijkskweekscholen voor vroedn-ou
wen. '. 61. 16 ~Irt. 

- W e t h o u d e n d e w ij ,: i g i n g v a n cl c 
w e t v an 25 D ec e m b e r 1878 , S. 222 , 
b o u d e n d e r e g e l i n g d c r v o o r w a a r
d en t o t verkrijging d e r b ev o·e gcl
h e i d v a n a r t s , t a n d m c e s t e r , a p o
t h e k e r , v r o e d v r o u w e n a p o t h e
k c r s b e d i e u d e. S. l. 27 .April. 
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Beslnit boudencle naclere aanvulling van 
bet besluit van 26 Maart 1895, S. 37, ge• 
\vijzigcl en aangevukl bij de beslui ten van 
28 Maart 1899, S. 88, en 25 Juni 1903, '. 161, 
tot aanwijzing ,an eenige getuigschriften 
en diploma's als bedoeld in de artikelen 3 
en 9 der wet van :25 December 1878, S. 22'2, 
houdencle regeling der voonvaarclen tot ver
krijging der bevoegdheicl van arts, tand
meester, apotheker, vroeclvrouw en apothe
kersbeclionde, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1904 (Staatsblad n°. 81). S. 123. 

:22 Juni. 
Geschiedenis en kunst. .l[iss ive van den 

Minister van Binnenlanlanclsche Zaken aan 
de Commissari ssen der K on ingin in de pro
vincien, betreffencle gedenkteekenen van ge
scb iedenis en kunst . 12 Aug. 

Gevangenissen . Besluit tot wijziging van 
bet besluit van den 12den October 1899, 
S. 216, houdende bepalingen tot invoering 
,,an een zelfstandig bebeer van den gevan
-genis-arbeid. 8. 59. 12 lHrt. 

Grondbelasting. W e t ho u cl en cl e w ij
z i g i n g v an de wet v an 2 1,I e i 1897, 
S. 124, tot he t· z i e n i n g ,-an cl e b e
l as t b a 1· o opb r e ng st der gebo uwd e 
e ig enclomrnen. S. ii. 11 Jan . 

- Besluit h oudencle toekenning van belooning 
en ve rgoecling ,,oor bureau-, reis- en ,erblijf
kosten van den voo 1·zitter enz. cler commissie 
voor de berzien ing van de belastbare op
brengst de1· gebouwde eigondommen. 19 Fehr. 

Handelmaatschappij . (Nederlandsche) 
W et houdende bekrachtiging eener o, ereen 
komst met de Neclerlandscho Hanclelmaat
schappij , ter vervanging van die, bekrach
tigd bij de wet van 6 December 1898 (Staats
blad n°. 261). S. 192. 18 Juli. 

Handels- en Fabrieksmerken. W e t tot 
w ij z i g i n g v a n d e w e t v a n 30 S e p t. 
1893, . 146, b o u cl end e be pa Ii n gen 
op d e fabri e ks- e n hand e lsm e rk e n. 

S. 28-!. 30 Dec. 
Havens. Be luit tot vaststelling van een bij

zonder reglement van politie voor de soheep
vaart door de Koningshavcn en de Nieuwe 
.Maas, onder de gemoentc Rotterdam S . .H. 

:26 F ehr. 
- Besluit houclende wijziging van het alge

meen reglement van politic voor 's Rijks 
marinehavens, vastgesteld bij besluit van 
11 J uni 1896 (Staatsblad n°. 93~. S. 105. 

11 .Mei. 
- W et tot overcl racht en oYerneming in be

beer en onderhoucl, bij het Rijk, rnn de 
buitenlrnven te .l[iddelharnis. S. 305. 31 Dec. 

lndie. (Nederlandsch) Besluit houclende re
geling der vervolging van- en bet ,·erhaal 
op land dienaren , die den Lande schade 
hebben toegebrncht. S. 53. 1 Mrt. 

- Bescbikking van den Hoogen Raad cler Ned. , 
houclende beslissing dat uit bet laatste lid 
,an art. 73 der N ed.-Indische Comptabili
teitswot van 23 April 1864, S. 35, volgt, dat 
in Nederland geen beslag krachtens dat 
artikel mag worden gelegcl op soldijen en 
gagementen ten laste van den Staat. 4 )irt. 

- Besluit houclende vaststelling van regelen 
betreffende bet verleenen van onderstancl 
ten laste van de Incliscbe geldmidclelen aan 
Enropeesche ambtenaren van den burgerlij 
ken d ienst in N ederlandsob-Inclie - precli 
kanten en vanlanclswege bezoldigcleRoomsch
K atholieke geestelijken daaroncler begrepen 
-, die nit den clienst ontslagen zijn en aan 
wie , olgens do daaromtrent geldende bepa
lingen geen pensioen verleend kan worden 
of die niet in de termen vallen om in h et 
genot van pensioen te worclen gesteld. 9 Mrt. 

- Besl nit tot wijziging van bet bcsluit van 
22 April 1901 ,Nederlandsch Staatsblad n°. 
78a en Indisch Staatsblacl n°. 225), ter nadere 
voorziening in de godsdienstige behoeften 
van de Christelijke gemeenten en van de 
garnizoenen in Neclerlanclsch-Indie. S. 253. 

14 Dec. 
J acht en visscherij . Arrest van den Hoogen 

Raad cler N eel., houclende besli ss ing, dat het 
Rijkskanaal door Walcheren is een binnen
water, onclerworpen aan de wet tot regeling 
cler jacht en visscherij. 14 ~rt. 

- W et houcl e nd e wijziging cl e r Jacht-
w e t. S. 1-!8. 14 Juli . 

Kamers van arbeid. Besluit van den :lli
nister ,an Binnenlanclsch e Zaken, houdencle 
aann111ing van het model I, vastgestelcl bij 
beschikking van den .Min ister van Water
staat , Handel en Nijverheid, van 18 April 
1898, n°. 211, afdeeling Arbeid en Fabrieks
wezen , alsmede het model II , vastgestelcl 
bij beschikking van den :Minister rnn Bin 
nenlandsche Zaken van 10 Februari 1902, 
l•. F . , afdeeling Arbeid. 15 1,frt. 

- Besluit van den .Minister van Binnenlancl
sche Zaken , houdencle vaststelling rnn de 
uit bet Kiesreglement voor de Kamers van 
Arbeicl , oortvloeien cle modellen. 24 Sept. 

Kanalen . '\Vet tot het in beheer en oncler
honcl nemen van een gedeelte boorcl met 
jaagpad van het Groot N oorclhollanclsch 
Kanaal bij het Rijk. S. 140. 11 Juli. 

- Besluit tot wijziging ,an het bijzoncler re
glement van politie voor het kanaal , uit-
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gaande van het kanaal van Amsterdam naar 
de Merwede bij Scbotdeuren, lungs de Linge 
en door Gorinchem naar de !lferwede, vast
gesteld bij besluit van 80 Januari 1894 (Staats
blad n°. 9). S. 252. 14 Dec. 

Koophandel. W et tot w ij z i g i n g d e r 
a r t i k e I e n 154 , 179 e n 228 v a n b e t 
Wetb oek van Koophandel. S. 88. 

27 April. 
Krankzinnigen . .Bes luit bqudende nadere 

wijziging van bet besluit van 8 Juni 1896 , 
8. 91, waarbij met wijziging van bet besluit 
van 15 Mei 1885, n°. 7, bepalingen zijn vast
gesteld omtrent het maximum van bet 
aantal verpleegden en bet minimum van 
bet getal geneeskundigen in bet krankzin
nigengest icht .,Veldwijk" te Er~elo. S. 42. 

8 F ebr. 
- Beslui t waarbij aan bet bestuux der pro

v incie oordholland vergunning wordt ver
leend op eel! terrein in de gemeente Castri
cum een gesticbt voor krankzinnigen op te 
ricbten. S. 65. 22 Mrt. 

- .Besluit boudende beslissing over de woon
plaats van eene beboeftige krankzinnige. 

19 :Niei. 
- Besluit tot nadere wijziging van het besluit 

van 8 ,Januari 1898 , S. 24, houdende ve r
gunning aan Regenten van het geneeskundig 
gesticht voot· krankzinnigen te s' Gravenhage 
t0t opricbting van een gesticht voor krank-
7.innigen op bet landgoed ,,Oud-R osenburg", 
gemeente L o.osduinen, alsmede bepaling van 
het maximum der verpleegden en het mi
nimum der geneeskundigen. S. 116. 4 Juni. 

- Wet tot nad ere wijziging d e r 
w e t va n 27 A p r i I 1884 , S. 96 , tot 
r ege ling van h e t Staatstoez i c ht 
o p k r a n k z i n n i g e n e n v a n a t' t. 26 
cl e r w e t v an 28 J u n i 1854 , S. 100, 
t ot reg e Ii n g van h c t arm best u u r. 

S. 157. 15 Juli . 
- Besluit waarbij aan het be tuur der pro

v incie Noordholland vergu nning wordt ver
leend het vroegere jongensweeshuis van de 
Diaconie der ederduitscbe H ervormde 
Gemeente aan den Zwanenburgerwal te 
Amsterdam, tijdelijk tot krankzinnigenge
sticht in te richten. S. 217. 26 Aug. 

- Besluit waarbij aan ANN.A. MARI.A. D .A.RTOI , 
als bestuurderesse van het te Schimrnert 
ge,,estigde zedelijk 1 ichaam .,Dochteren der 
vVijsheid", vergunning wordt ve rleend in 
de gemeente Dru ten een gesticht voot· idioten 
op te richten. S. 286. 17 Oct. 

- Besluit houdende nadere wijziging van bet 
besluit van 16 eptember 1895, S. 161, waar-

bij aan het bos tuur cle r gemeente L eiden 
vergunn ing is verleend op het landgoed 
,,Endegeest" gemeente Oegstgeest , een ge
sticbt voor krankzinnigen op te richten. 

S. 241. 12 Nov. 
- Beslui t tot nadere vaststelling der voor

waarden voor de opneming en ve rpleging 
van krankzinnigen in 's Rijksgestichten te 
Medemblik en te Grave. S. 243. 23 Nov. 

Landweer. Besluit betreffende de benoeming 
enz. van offici eren bij de Landweer. "27 F ebr. 

- Besluit houdende uitvoering van art. 9, 
eerste lid , der Landweerwet . 27 Febr. 

- Besluit houdende voorschriften betreffende 
de uitvoering van de eerste vier hoofdstuk 
ken van de Landweerwet. (Staatsblad n°. 160 
van 1901). S. 68. 11 April. 

- Beslu it van den Minister van Staat, Minis
ter van Oorlog, boudende uitvoering van 
het Koninklijk besluit van 27 Februari 1904. 

- Als voren van het besluit 
1904 (Staatsblad n° . 68). 

- Besluit betreffende regeling 
weer. 

11 April. 
van 11 April 

27 April. 
rnn de land-

2 Mei. 
- .Bes lni t houdende regeling de t· posi tie van 

burgerlijke ambtenat·en, gedurende den tijd , 
dat zij zich tot het vervullen van militie 
of landwcerplicht onder de wapenen of in 
werkclijken dienst bevinden. S. 103. 8 Mei-

- Miss ive van den Ministe r van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningi n in de provincien, betreffende sollici
tatie van militie-en landweerdienstplichtigen 
naat· een betrekking bij de politie. 11 Mei. 

- Miss ive van den Minister van .Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de pl'Ovincien , betreffende het 
jaarlijksch onder,1oek van verlofgangers der 
Landweer. 2 Sept. 

- Besluit hot!dende voorschriften betrekkelijk 
de u itvocring van art. 15, tweede lid der 
Land weerwet. S. 220. 5 Sept. 

- Beslui t van den Minister van Staat, Minis
ter van Oorlog, houdende uitvoering van 
bet besluit van 5 Sept. 1904 (Stbl. n°. 220;. 

27 8ept. 
- Miss ive van den Commissaris der Konin

g in in de prov incie Overijssel aan de bur
gemeesters in die provincie, betreffendc de 
uitvoer ing van art. 15, tweede lid, der Land
weerwet. 21 Dec. 

Leerplicht. Arrest van den Hoogen Raad der 
N ed., houdende besliss ing dat waar in eene 
gemeente meer dan eene commissie tot we
ring van schoolver,1uim is ingesteld , de aard 
van haar " ·erkkring, zooals die in de L eer-
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plichtwet en in bet hesluit van 16 Nov . 1900, 
S. 200, is omschreven, medebrengt, dat die 
commissie met de zorg voor amhtshal ve in 
schrijving op eene lagere school belast is, 
binnen wier kring de voor bet schoolver
zuim aansprakelijke personen wonen; dat 
nocl1 de wet, noch voormeld besluit zooda
nige commissie bindt bij de keuze der school 
in eenig ander opzicht dan hierin , dat vol
gens art. 20 § 4 der wet met den wensch 
van den belanghebbende, indien daarvan 
hlijkt, zooveel rnogelijk rekening moet wor
den gehouden . 18 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 
houdende besl issing, in verband met art. 3, 
tweede lid der Leerplichtwet, dat de grond, 
waarop gerequireerde' s kind bij bet bestre
den vonnis voor niet meer leerplichtig werd 
gehouden, alleen dan juist zijn zou geweest, 
indien de zes klassen, die bet kind had 
doorloopen, al de klassen waren van de 
school , waarop hetals leerling was geplaatst. 

6 Juni. 
Loodswezen. Besluit tot wijziging van de 

Bijzondere Reglernenten op den loodsdienst 
in bet l llde district (Texel) en in het IV de 
en Vde district (Goedcreede, Maas en Brou
wcrshaven). S. 40. 8 Febr. 

- Besluit houdende wijziging van het Alge
meen Reglement op den loodsdienst en bet 
Bijzonder Reglement op den loodsdienst in 
bet IV de en Vde district (Goedereede, Maas 
en Brouwershaven). S. 264. 24 Dec. 

Maatschappijen. W et houdende goedkeuring 
van een contract met de Naamlooze Ven
nootschap, ,,de Koninklijke West-Indische 
Maildienst" wegens bet uitvoeren van eene 
vaart van Amsterdam naar Paramaribo en 
Cura9ao en temg. S. 137. 11 ,Juli. 

Marechaussee. Besluit houdende organisatie 
van bet wapen der Koninklijke marechaus
see. 22 Mrt. 

Maten t:n gewichten . Besluit van den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
houdende nadere wijziging van art. 1 dcr 
instructie voo1· de ijkers en adjunct-ijkers 
der maten en gewichten em,. 24 Aug. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat , 
Handel en Nijverheid, betreffende vaststel . 
ling van bet goedkeuringsmerk der maten 
en gewichten voor 1905. 13 Oct. 

Mijnen . Wet hondend e bepa l ingen 
b e t r e ff e n d e d e m ij n o n t g i n n i n g , 
met wijzi ging d e r wet van 21 Ap ri I 
1810 (B u 1 I et i n d es Loi s n•. 285). S. 73. 

27 April. 
Militair onderwijs . Besluit tot wijziging va~ 

de bepalingen betreffende de toelating Yan 
onderofficieren van bet leger in Nederlandsch
Indie tot den Hoofdcursus en de toelating 
van jongelieden in Nederlandsch-Indie tot 
de Cadettenschool en de Koninklijke Mili 
taire Academic. S. 50. 122 F ebr. 

Militaire zaken . Missive van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken arm de Gedepu· 
teerde Staten van de provincien , betreffende 
passen van schepelingen. 14 Jan. 

- Besl uit houdende vaststelling van instruc
t ien ter uitvoering van de wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128). S. 10. 22 .Jan. 

- Beslui t boudende vaststell ing van Instruc
tien voor de Commandanten van Onderdee
len en van Forten in de L inien en Stellingen, 
voor tijden van oorlog of oorlogsgeyaar. 

S. 115. 31 ~lei. 
- Besluit houdende aanwijzing van autoritei

ten, die in tijden van oorlog of oorlogsgeYaar 
het militair gezag, bedoeld in de wet Yan 
23 Mei 1899, S. 128, zullen uitoefenen. 

S. 124. 28 Juni. 
- Besluit houdende vaststelling der trakte

menten en schadeloosstelling voor ReserYe· 
Officieren der Landmacht. 17 Aug. 

- Missive van den Minister van Staat, Mini s
ter van Oorlog, aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien betreffende rege
ling van den R ijkspostduivendienst. 19 Aug. 

- Beslui t houdende intrekking der Keizerlijke 
Decreten van 16 J uni 1808, 3 Augustus 1808 
en 28 Augustus 1808. S. 216. 23 Aug. 

- Besluit betreffende huwelijkeh van vrijwil
lig dienende militairen beneden den rang 
van officier. 30 Sept. 

Militie (Nationale) Missive van den :Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien, be
treffende verplichting tot krijgsdienst in het 
Duitsche Rijk. 12 Jan. 

- Besluit h,mdende beslissing dat de bij eene 
loting gepleegde onregelmatigheid. hierin 
bestaande dat een nummer getrokken is door 
een antler dan dengene d ie volgens de alpha
betische lijst aan de beurt was, geen grond 
tot vern ietiging der loting oplevert wanneer 
zij onm iddellijk, door bet wed er toevoegen 
van bet getrokken nummer aan de in de bus 
aanwezige biljetten, hersteld is. 4 Febr. 

- Besluit houdende regelen betrekkelijk tege
moetkoming in reiskosten als bedoeld bij de 
laatste zinsnede van art. 103 der Militiewet 
1901 (Stbl. n•. 212 van 1901), moals dit ar
t ikel is aangevuld bij de wet van 5 Decem
ber 1903 (Staatsblad n°. 293). S. 39. 5 F ebr. 

- Besluit houdende yoorloopige vaststelling 
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, 7 an de· regeling van de opleiding en de benoe
ming van ingelijfd,m bij de militie te land 
tot den officiersrang bij het wapen der infan
terie, zoomede tot regeling van de opleiding 
voor bevorde.ring van Militie-officieren bij 
dat wapen. S. 46. 15 Febr. 

- Besluit van den Minister van Staat, Minis
ter van Oorlog , betreffende opkomst onder 
de wapenen van ve rlofgangers. 5 Mrt. 

- Missive van den Minister van Binnenland
scbe Zaken, aan de Commissa rissen der 
Koningi n in de provincien, betreffende het 
voorbereidend m ilitair onderl'icht. 17 Mrt. 

- Besluit boudende beslissing dat het feit, 
dat een ingelijfde loteling, gedurende zijn 
eerste dienstjaar overleden tijdens zijn over
lijden in het genot was van ontheffing van 
den werkelijken d ienst voor een jaar , niet 
belet dat aan een jongeren broeder v rijstel
ling van mili t iedienst worde verleend op 
g rond van art. 48, 4°. slot dcr wet op de 
N ationale Militie. 29 l\frt. 

- Besluit van den Minister van Staat , Minister 
van Oorlog houdende voorschriften ter uit
voering van het beslui t van 27 Februari 
1904, n°. 5. 11 A.pril. 

- Besluit h oudende regeling der positie van 
burgerlijke ambtenaren , gedurende den tijd , 
dat zij zicb tot bet vervullen van militie 
of landweerplicht onder de wapenen of in 
werkelijken dienst bevinden . S. 103. 3 Mei. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissari ssen der K o
ningin in de provincien, betreffendc art . 15 
1°. , der Militiewet 1901 , Grooi-Hertogclom 
Luxemburg . 10 Mei. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Oommissari ssen der 
Koningin in de prov incien, betreffende sol
licitatie van mili tia- en landweerdienstplich
tigen naar eene betrekking bij de politie. 

11 Mei. 
- Resluit van den Minister va n Staat , Mi

nister van Oorlog, betreffende de aanteeke
ning in de zakboekjes van de verlofgangers 
der militie, ingelijfd krachtens art. 99 tweede 
zinsnede der Militiewet 1901 , of die in bet 
genot zijn geweest van uitstel van eerste
oefening of van verblijf onder de wapenen. 

24 Mei. 
- Besluit houdende vaststelling van nieuwe 

reglementen op bet geneeskundig onderzoek 
omtreni de gpschiktheid voor den krijgsdienst. 

S. 113. 30 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziglng van bet be

sluit van 1 April 1902,, S. 48, bouclende 
vaststelling van de eischen van militaire 

bekwaamheid en lichamelijke geoefendh eid , 
bedoeld in a rt. 104 der Militiewet 1901. 

S. 120. 10 Juni . 
- Miss ive van den Minister van Staat, Mi

nister van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien , betreffende art. 
120 der Militiewet 1901. 9 Juli. 

- Besluit van den Minister van Staat, Mi
nister van Oorlog, betreffende de art t. 151, 
157 of 161 der wet op de Nationale Mili tie, 
in verband met de toepassing van de artt. 107-
111 clier wet. 14 Juli. 

- Besluit houdende voorschriften ter bepa
ling van de gezichtsscherpte bij het genees
kundig onderzoek omtrent de geschikthcicl 
voor den krijgsdienst van hen, op wien een 
der bij besluit van 30 Mei 1904, S. 113, 
vastgestelde Reglemeuten .A. en B van toe· 
passing is , zoomede te r bepaling van het 
kleur-onderscheidingsvermogen van v rijwil
lige rs yoor den dienst bij zee- of landmach t 

S. 196. 26 Juli. 
- Missive van den Minister van Binncnland

sche Zaken aan de Commissarissen der K o
uing in in de provincien , betreffende verbin
teni s o. a . van in_gelijfden bij de militie te 
l and tot vrijwilligen dienst bij de geuie
t roepen . met bestemming voor de exploita
tie-compagnie der spoon vegafcl eeling. 2 A ug. 

- Besluit houdende ontheffing van den wer
kelijken dienst bij de nationale militie van 
een tot den dienst aangewezen loteling, die 
nit Nederlandsche ouders, in Belgie geboren 
en in dat land woonde, de hoedanigheid 
van Belg had verkregen. 9 A ug. 

- Besluit houdende vereenvoudig ing en wij
ziging van de eischen van practi scbe en 
tbeoreti sche bekwaamheid , genoemd oncler 
D in het beslu it van 9 J an uari 1902 (Staats
blad n°. 3). S. 214. 17 A.ug. 

- Beslui t van den Minister van Staat , Mi
nister van Oorlog, betreffende regeling van 
dienstreizen van miliciens , diti van g root 
'V erlof ondet· de wapenen worden geroepen• 

17 A ug. 
- Beslui t van den Minister van Staat , .Mi

nister van Oorlog, houdende aanvulling van 
punt 13°. van de regeling van dienstreizen 
van miliciens , die van groot verlof oncler 
de wapenen worden geroepen. 30 Aug. 

- Besluit bepalende, dat de militieraad in 
· Zeeland , behalve in de hoofdplaats der 

provincie, tot het houden zijner zitting ook 
in de gemeenten Zierikzee, Goes, Th olen , 
Hul st en Oostburg zal vergadercn. 

S. 232. 14 Oct . 
- Miss ive van den Minister van Binnenland · 
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sche Zaken aan de Commissarissen der Ko· 
ningin in de provincien, betreffende bewijs
stukken ,·oor vrijstelling van militiedienst 
wegens broederdienst, ex art. 48, 4°. en 5°., 
of art. 63, 2°., b on c Militiewct 1901. 14 Oct. 

- Beslu it tot aanvulling en wijziging van bet 
besluit van 2 December 1901, S. 230, hou
dende voorschriften betrekkelijk do uitvoe
ring van de Militiewet 1901. S. 234. 17 Oct. 

- Beslui t betrekkelijk de lichting der natio
nale militie van hetjaar1906. . 242. 18.Nov. 

- Besluit houdende, ter vervanging van art. 2 
van hot besluit van 3 Januari 1862, . 11, 
nadere bepaling van het bedrag van bet 
p resentiegeld van de burgerlijke geneeskun
digen wegens hunnen bijstand bij de militie
raden en bij Gedep. Staten. . 247. 6 Dec. 

- Besluit tot wijziging van artikel 11 van bet 
besluit van 16 Febmari 1904, S. 46, bou
dende Yoorloopige vaststelling van de rege
ling van de opleiding en benoeming van 
ingelijfden bij de rnilitie te land tot den 
officiersraug bij het wapen der infanterie, 
zoomede tot regeling van de opleiding voor 
bevordering vnu militie-officieren bij dat 
wapen . S. 260. 7 Dec. 

Naturalisatie. Wetten houdende naturali-
satic van: 

Amt. G. H . S. 85. 28 April. 
Bisping. A. '.r. 1~. 175. 15 Juli . 
Bisping. C. J. H. 174. 15 Juli. 
Boggemann. G. K. 163. 15 Juli. 
Bok. E. J. 185. 15 Juli. 
Driessen. P. L. A. 87 . 28 April. 
Eggen. K. P. 177. 15 Juli. 
Farwerck. F. 0. R. H. 101. 28 April. 
Fried rich. L . K. 167. 15 Juli. 
Goekus. A. v\T. 169. 15 ,Juli. 
Haubrich. J. 165. 15 Juli. 
Have. R. A. ten 93. 28 April. 
Heimburg. H. U. E. von 164. 15 Juli. 
Heselhaus. J. A. 179. 15 Juli. 
Hetzel. 0. E. D. 91. 28 April. 
Hondius .. J. F. 86. 28 April. 
Hunfeld. J. R. 171. 15 Juli. 
Janssen. G. H . 184. 15 ,Juli. 
Kleinenbammans. Dr. ,J. W. 183. 15 Juli. 
K ok. H. C. T. W. 170. 15 ,Juli. 
L oterijman. E. 98. 28 April. 
Magerkordt. F. E. L. 92. 28 April. 
Merkes. C. T. 180. 15 Juli. 
Merkes. P. W. 96. :.!8 April. 
Mock. H. G. F. 176. 15 Juli. 
Mogle. G. A . 
.Niehiiser. F . H . 
Obea. A. A. y 
P eeters. J. J. A. G . 

97. 28 April. 
162. 15 Juli . 
94. 28 April. 
99. 28 April. 

Peeters. L. G. C. ::,_ 88. 28 April. 
Pfannkuc.be (of Pfannkuch). C. 

172. 15 Juli . 
Pfannkuch. H. T. 173. 15 J uli. 
Poll . H. van de 89. 28 April. 
Schlichter. J. C. C. 166. 15 Juli. 
Schroder. H. G. 178. 15 Juli. 
Schweitzer. R. 182. 15 Juli. 
Stockrnann . H . ,T. 181. 15 Juli. 
Thate. W. J. 95. 28 April. 
Tbeissing. F. C. A . M. 90. 28 April. 
'.rournoij. J. J3. 16 . 15 .Juli . 
Troncbet. E . R. 100. 28 April. 

Nederlanderschap. Missive van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Comrnis
sarissen der Koningin in de pl'Ovincien, be
treffende nationaliteitsbewijzen. 23 Dec. 

Notariaat. Besluit tot nadere wijziging van 
het besluit van 29 ept. 1892, 8. 228, bou
dende nadere bepaling van het maximum 
van het getal notarissen in iedcr arrondis
sement. S. 126. 4 Juli . 

- " 7 e t t o t n ad e r e w ij z i g i n g Y a u 
de wet op h et N o tar i am b t. S. 283. 

30 Dec. 
Onderwijs. (Lager) Beslui t tot vernietiging 

van het besluit van Geel. Staten van Ornr
ijssel, voor zooveel daarbij art. 7 der vel'Or· 
dening vau de gemeente 'teenwijkerwold, 
regelende het openbaar lager onderwijs, voor 
mededeeling is aangenomen. S. 9. 21 Jan. 

- Besluit houdende beslissing dat de ge
meenteraad aan art. 26 der wet op bet lager 
onderwijs de bevoegdbeid ontleent niet alleen 
om onder goedkeuring van Ged. 'tateu een 
algemeeue regeling vast te stell en omtrent 
geheelen of gedeeltelijken stilstand der jaar
wedde van ondenyijzers in geval van Yer
hindering wegens ongesteldheid, maar ook 
om, waar zoodanige algemeene regeling niet 
bestaat, voor een bepaald zich voordoend 
geval een tijdelijke regal ing op dit punt te 
treffen. 18 Febr. 

- Besluit boudende besliss ing dat indien eene 
bijzondere school gedu rende een gedeelte 
van het jaar niet in aanmerking komt Yoor 
eene Rijksbijdrage voor de onderwijzers , die 
school voor gelijk tijdvak mede niet in aan
rnerking kan komen Yoor eene Rijksbijdrage 
ter tegemoetkoming in de kosten om te 
voorzien in de behoefte aan schoollokalen. 

8 Juni. 
- Besluit houdende, met vernietiging van een 

besluit van Geel. Staten der prov incie Grn
ningen , goedkeuring van een besluit van 
den raad der gemeente Y eendam, waarbij 
eene gehuwde onderwijzeres op grond van 
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zwangerschap en daaruit verwacht moeder
schap eervol is ontslagen nit hare betrek
king aan eene openbare lagere school in die 
gemeente. 7 Dec. 

- Besluit tot schorsing van het beslui t van 
den madder gemeente Aagtekerke, waarbij de 
openbare lagere school aldaar op 31 Decem
ber 1904 wordt opgeheven, alsmede van het 
besluit van Geel . Staten van Zeeland , waarbij 
dat beslui t is goedgekeurd. S. 266. 28 Dec. 

Onderwijs . (Middelbaar) Besluit tot vast
stelling vaD een reglement voor de Rijks 
H oogere L and- , 'Tuin- en Boschbouwschool. 

S. 203. 3 Aug. 
- Besluit tot intrekking van bet besluit van 

3 Juni 1901, n°. 114, en tot vaststelling van 
een reglement voor de L and- en Tu inbouw
win te rscholen . S. 223. 17 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
voor de Rijkszui velschool. S. 224. 19 ept. 

Onderwijs. (Hooger) Besluit wanrbij, met 
intrekking van do besluiten van 30 Juli 1886, 
S. 125, 22 Juli 1893, S. 118 en 24 Septem
ber 1896, 8 . 167, worclen aang-ewezen de 
buitenland sche instellingen en de bui ten· 
landsche getu igschriften , bedoeld in- a rtikel 
85/J is der wet tot regeling Yan het hooger 
onderwij s. 8. 43. 12 Fehr. 

·Ongevallenverzekering. Besluit tot wijzi
ging van artikel 2 van h et besluit van 26 F e
bruari 1903 (Stbl. 11°. 80). S. 54. 1 Mrt. 

- Besluit ter voorkoming van gelijktijdig ge
not van t~jdelij ke uitkeering of rente inge• 
volge de Ongevallenwet 1901 en wedde, be
loon ing of wacbtgeld ten laste van den Staat. 

S. 119. 9 .Juni. 
- Besluit tot wijr. iging en aanvulling van het 

besluit van 26 F ebruari 1903, S. 80, zooal s 
clat is gewijzigd b ij beslnit van 1 l\faart 1904 
(Staatsblad n°. 54). S. 195. 20 Juli . 

- Besluit houdend c in trekking van het besluit 
van 9 Februari 1903, S. 70 en wijziging van 
artikel 1 van het besluit van 7 Juli 1902, 
A. 152, tot vas tstelling van eeu algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
art . 82 der Ongevallenwet 1901. S. 201. 

30 Juli . 
- K enuisgeviug van het bestuur dot' R ij ks-

-v.irzekeringsbank betreffencle cle vel'deeling 
van het Rijk in districten voor den genees
kuncligeu dienst der bank en aanwijzing 
voor de contl'0leerencle geneeskundigcn van 
bet amht gebied waarbinnen zij bevoegd zijn , 
benevens hunne standplaatseu. 28 Sept. 

- Besluit tot wijzig iug van het bcsluit van 
15 ~ ovember 1902, S. 195, tot vaststelling 
, an eenen algemeenen maat rngel van bestuut' 

als bedoeld in art. 31 der Ongevallenwet 
1901. S. 258. 22 Dec. 

- Besluit tot wijziging van de tahel, bedoeld 
in artikel 1 van het besluit van 5 Dec. 1902, 
S. 206, tot vaststelling van een algemeeneu 
maatregel -an bestuur als bedoeld in cle 
al'tikelen 52, twecde en det'de lid, en 69, 
sub 1, 3 en 4, del' Ougevallenwet 1901. 

8. 259. 22 Dec. 
Onteigening. W etteu en beslui ten bctref

feude onteigeuing van eigeudommen voo 1· : 
het maken van een stations-emplacement voor 

den W estlandschen stoo mtramweg te Mon
ste l' en van ve t'beteriug en verbreeding van 
clien tramweg. S. 74. 27 .April. 

een spool'weg van Ouclclol'p ovol' ::)1:idclel
harnis naar Ooltgenspl aat. ' . 75. 27 April. 

de uitbreicling van het station .Axel van den 
spoorweg van J\fechelen naat' 'f erneuzen. 

S. 76. 27 Apl'il. 
een spoorweg van Rotterdam uaar 's Graveu

hage en naat' Scheveuingeu. S. 77. 27 Apt'il. 
den aauleg van eene brug met opritten over 

cle rivier cle Borke] tel' \"ervanging van de 
Scholteubrug onder Borculo. S. 149. 14 Juli . 

een spoorweg van Tie] naat' Culenborg. 
S. 150. 14 Juli. 

bet mnken van bovengrondsche werken ten 
beh oeve rnn de mijn , bij besluit van 8 Ja
uual'i 1903, S. 4 , voo l' ontginning van 
8 taatswege aangewer.en (Staatsmijn B) , 
daaronder begrepen do aauleg ,·au eene 
spooraansluitiug aan den outworpcn zijtak 
van Heerlen naar de mijn Carl van den 
spoonveg Sittal'cl-Herzogemath. 8 . 151. 

14 Juli. 
de vel'beteriug van cle riviel' de Vecht in 

Overijssel, in de gemeenten Stad-H arden
berg, A mbt-Hardenberg en Gramsbergeu. 

S. 152. 14 Juli. 
den aanleg van eene haven c. a. te l\Iicldel

harnis, ten behoeve van eene toomboot
veerverbincli ng tusscheu Hellevoetsluis en 
Middelharuis, in verband met den out
worpeu spool'weg op de eilanden in Zuid
holland. S. 153. 14 Juli. 

het makeu van eenc aanl egplaats c. a. in den 
moucl der haven van 8tellendam, ten be
hoeve van eenc stoombootvcel'verbinding 
H ellevoetsluis- Goeree-Overflakkee, in 
verbancl met clen outworpen spoorweg op 
deeilanden in Zuid-Hollaud. S.154. 14Juli. 

een spoorweg van Zuidbroek naar Delfzijl. 
S. 155. 14 Juli. 

den aanleg van een inlaagdijk in den calami
teuzen polcler Anna Friso. S. 260. 23 Dec. 

P ensloenen . W e t h o ud e nd e nadere 
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wijziging en aanvulling der wet 
van 18 Ju l i 1890, S. 109, tot regeling 
d e r p e n s io e nen van de mind e re 
g e e m p 1 o y e e r d e n e n z. , o p d a g g e 1 d 
w e r k z a am b ij d e i n r i c h t i n g e n v an 
'sRijk zee- en landmacht. S. 134. 

11 Juli. 
- Wet tot regel i ng aangaande den 

v oor p e n s io e n ge l digen di e n s t 
t ij d v a n p e r s o n e e 1 d e r z e e m a c h t , 
b e 1 as t m et de b e w a k i n g v an g e• 
bouw e n v a n bet N e d e rlands c h e 
g eza n ts chap e n N ede rland sc h e 
co n s ulat e n in China. S. 145. 14Juli. 

- Besluit houdende nadere wijziging van de 
b ij versch illende Koninklijke besluiten vast
gestelde reglementen omtren t het toekennen 
,an pensioenen en gagementen aan de offi 
cieren e11 militairen beneden dien rang van 
de landmacht in Oost- en W est-Indie, voor 
zoover betreft de berekening van den dienst· 
tijd. S. 215. 22 Ang. 

- Beslnit betreffende het genot van vrije 
wooing voor werklieden op daggeld en daar
mede gelijk gestelden bedoeld bij art. 1 der 
bij de wet van 11 Juli 1904, S. 134, gewij 
zigde wet van 18 Juli 1 90 (Sib!. n°. 109). 

31 Oct . 
Personeele Belasting. Beslu it ll' aarbi.i gelnst 

wordt, dat de inrichting der vereenig ing 
's•Gravenhaagsche Wijkverpleging, te 's-Gra• 
venhage , gevestigd aldaar in h et gebouw 
Stille V eerkade n°. 20, zal worden geplaatst 
op de lijst bedoeld bij art. 4, § 2, der wet 
op de personeele belasting. . 48. 19 F ebr. 

- Beslui t waarb~i wordt gelast de plaatsing 
op de lijst, bedoeld in art. 4 § 2 der wet 
,an 16 April 1896, S. 72, van de inrichting 
Volkshu is te Schiedam. . 109. 17 Mei. 

- Besluit houdende wijziging van bet besluit 
van 31 Dec. 1896, S. 266, tot instelling van 
raden van beroep voor de uitspraak op be
zwaarschriften betrekkelijk de personeele b -
lasting en aanwijzing van hunne stand
plaatsen. , . 110. 21 Mei. 

- W e t h o Ll d e n d e w ij z i g i n g v a n a r t. 
37 d e r w e t o p d e v e r m o g e n s b e l a s
t i n g e n a r t. 62 § 2 d e r w e t o p d e 
p e r so n ee l e b e la s tin g. S. 146. l.4Juli . 

Politie. Besluit tot nadere regeling der jaar
wedden van bambten der Rijksveldwacht. 

8 . 67. 28 Mrt. 
- .Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Commissari ssen der Ko
ningin in de provincien, betreffende bescher
ming van jonge vrouweu. 5 Mei. 

Posterij . Besluit houdende wijz iging van 

artikel 7 van het besluit van 19 Dec. 1882, 
S. 284, tot uitvoering van artikel 24 der wet 
van 15 April 1891, S. 87, betreffende de vrij
stelling van brief port. S. 8. 12 Jan. 

- Besluit tot wijziging van dat van 6 Dec. 
1898, n°. 74, waarbij de porten der brieven 
en ve rdere stukken, die rechtstreeks over 
zee tusscben h et Rijk en zijne kolonien en 
bezittingen in Oost- en West-Indie worden 
gewisseld , geregeld zijn. . 63. 18 )frt. 

- Beslui t houdende vaststelling van nieuwe 
bepalingen beireffende de toelating ,an in 
d ienst zijnde ambtenaren tot het examen , oor 
surnumera ir der poste1•ijen en telegraphie. 

16 Juni. 
- Besluit houdende vrijstelling van briefport. 

28 Juni. 
Provinciaal bes tuur. Besluit tot vernietiging 

van bet besluit van Gedeputeerde Staten 
van Drentbe , waarbij aan R. MULDER te 
Nteveen ve rgunning is verleeud tot het 
leggen van eene brug over de Stouwsloot 
uldaar. S. 228. 10 Oct . 

- Besluit tot ve rnietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, genomen 
op bet verzoek van Mr. S . .A. YENI"'G 
MEINESZ te Amsterdam en G. H . VAS SEN· 
DEN te Baarn , directeuren der Drentsche 
Landontginningmaatschappij, gevestigd te 
Amsterdam , om eene gewijzigde vergunning 
tot vervening van perceelen onder E mmen 
en Schoonebcek. S. 229. 10 Oct . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit 
houdende oph effing van de bepalingen , 
k rach tens welke V enlo en Maastrichtwerden 
beschouwd als besloten steden in den zin 
van artikel 178 der Algemeene Vv et van 26 
Augustu 1822 (Rtaatsblad 11°. 38). S. 3. 

6 Jan. 
- Besluit houclencle vestiging van een kan

toor van expeditie dienende tot ontvangst 
van rech ten in buitengewon e gevallen te 
Ternaard (res identie Holwerd) en bestendi
ging van een eerste en ui terste wach t op 
het eiland Ameland . . 41. 8 F ehr. 

- Besluit houdende aanwijzing van de ge
meente Leiden , als losplaats van goecleren , 
ingevoerd met spoortreinen. S. 64. ~l Mrt. 

- Besluit houdende aanwijzing van een heer
baan en nitbreiding van de attributen cler 
kantoren D enekamp en .Almelo. S. 118. 

9 Juni. 
- Besluit houdende aanwijzing van eene 

heerbaan en vestiging van een grenskantoor 
te Smeermaas (gemeente Oud-Vroenbo,en). 

S. 125. 29 Juni . 
- Beslui t houdende bepalingen tot vereen. 
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voudiging van de fo rmaliteiten, in acht te 
nemen bij bet vervoer van goederen van de 
eene binnenlandsche plaats naar de andere 
over- vreemd gronclgebied. S. 222. 9 Sept . 

- Besluit houdende opheffiug en aanwijzing 
van een heerbaan . S. 255. 20 Dec. 

- Besluit houdende bepaliL1gen omtrent vrij
stelling van invoerrecbt voor aether sul
furicus en collodion , benoodigd bij de ver
vnardiging van photographiepapier. S. 263. 

23 Dec. 
Rechtswezen . Beslui t houclencle vaststelling 

van bepalingen voor cle regeling en de reke
ning en verantwoording van cle jaarlijksche 
toelagen voor kleine onkosten en bu reelkosten, 
toegekend of toe te kennen aan rechterlijke col
leges, ambteuaren van bet openbaar ministe
rie bij die colleges, cle procureurs-generaal bij 
de gerechtshoven fungee rende directeuren 
van politie, de auditeurs-militair in de mili
ta ire arrondissementen , de kantongerecbten 
en de ambtenaren van bet openbaar ministerie 
bij de kantongerecbten , den centralen raad 
,~an beroep en de raden van beroep voor de 
ongevallenverzekering. 8. 72. 18 April. 

Reis- en verblijfkosten. Besluit tot nadere 
rangschikking van personeel bij bet Tech
nisch Bureau van bet Departement van 
Kolonien voor de vergoeding wegens reis
en verblijfkosten. S. 66. 24 Mrt. 

- Besluit houdende bepaling van vergoeding 
van reis- en verblijfkosten voor aide-essaieurs 
van den waarborg, enz. 21 Juli. 

Rivieren . W et tot verbetering van de Schip-
beek en de Regge. 8. 138. 11 Juli. 

Scheepvaart. Arrest van den Hoogen 
Raad der N ed. , betreffende den zin van 
art. 22 in verband met art. 24 van het re
glement ter voorkoming van aanvaring of 
aandrijving op openbare wateren in het Rijk, 
die voor de scheepvaart openstaan , vastge
steld bij besluit van 18 Mei 1892 (Staats
blad. n°. 102). 22 Jan. 

- Besluit h oudende bepaling van den dag , 
waarop de wet van 28 Mei 1901 , S. 139, in 
wcrking treedt. S. 19. 30 Jan . 

- Besluit tot uitvoering van artikel 8 der 
wet van 28 Mei 1901, S. 139 , houdende 
vaststelling van een Reglement voor de exa
mens ter verkrijging van een diploma van 
stuurman aan boord van koopvaat'dijschepen. 

S. 20. 30 Jan 
- Besluit tot uitvoering van artikel 8 der wet 

van 28 Mei 1901, S. 139, houdende vaststell
ing van een Reglement voor de examens ter 
verkrijging van eeil diploma Ills machinist aan 
boord van koopvaardijschej)en. S. 21. 30 Jan. 

- Besluit 1ot vaststelling van eenen alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld 
bij art. 9 der wet van 28 Mei 1901 (Staats
blad n°. 139). S. 22. 30 Jan. 

- Besluit boudende voorschriften betreffende 
de toelating als schipper op sleepbooten en 
het aan boord daarvan in dienst bebben van 
stuurlieden en ma-chinisten. S. 23. 30 Jan. 

- Wet tot aanvulling e n w ij z i ging 
d er w e t van 28 M e i 1901 , S. 139 , 
houdende rege lin g betreffend e 
d e to e I at in g a I s s ch ip p er op k o op. 
v a a r d ij s c h e p e n e n h e t a an b o o r d 
daarvan in di e nst hebben van 
s t u u r I i e d e n e n mac h i n i s ten. S. 156-

14 ,Juli. 
- Besluit van den Minister van W aterstaat , 

H andel en .i: ijverheid, houdende bepaling 
welke inrichtingen door hem als inrich
tingen ter opleiding van machinisten, waa 1·
van het einddiploma aanspraak geeft om te 
worden toegelaten tot het examen ter ver
krijging van een diploma als machinist aan 
boord van koopvaardijschepen , worden be
schouwd. 10 Aug. 

- Besluit tot wijziging van de besluiten van 
30 Jan. 1904, S. 20, 21, 22 en 23, houdende 
vaststelling van algemeene maatregelen Yiln 
bestuur, als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 
9 der wet van 28 Mei 1901, S. 139, gewijzigd 
bij de wet van 14 Juli 1904 (Staatsblad 
n°. 156). S. 204. 11 Aug. 

Schuld. (Nationa'le) Besluit houdende mach 
tiging tot uitg ifte van Schatkistproinessen 
of Schatkistbiljetten. S. 1. 4 Jan. 

44. 16 Fehr. 
56. 8 Mrt. 
57. 9 Mrt. 

144. 14 Juli. 
221. 6 Sept. 
233. 14 Oct. 
287. 31 Dec. 

Schutterlj . Besllliten houdende nadere rege
ling van de samenstelling en indeeling 
van de dienstdoende schutterij der ge
gemeente: 

Groningen. 
Amsterdam. 
Rotterdam. 
U trecht. 
L eiden. 

S. 199. 
200. 
211. 
240. 
246. 

28 Juli. 
28 Jul i. 
13 A ug. 

7 No,. 
1 Dec. 

- Besluit houdeilde toepassing van het eerste 
lid van art. 45 der Lnndweerwet op de 
diellstdoende schutterijen van eenige gemeen
ten. 218. 17 Aug. 

238. 19 Oct. 
257. 21 Dec. 
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Spoor~egen. Besluit tot wijziging en aan
vulling van bet Algemeen Regloment voor 
b et vervoer op de spoorwegen, vastgesteld 
bij besluit van 4 Jan. 1901, S. 20, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 8 ,Tuli 1903 (Staats
blad n°. 195). S. 16. 28 Jan. 

- Besluit houdende nadere wijziging ,an bet 
besluit van 9 ,Juli 1876, S. 159, tot regeling 
van het algemeen toezicht op de spoorweg
diensten, hetwelk laatstelijk gewijzigd werd 
bij bet besluit van 10 December 1902, S. 216, 
en van welk besluit een gewijz igde tekst is 
bekend gemaakt bij bet besluit van 13 De
cember 1892 (Stbl. n°. 281). S. 55. 4 Mrt. 

W etten boudencle toekenning van een ren
teloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten 
behoeve: 

van den aanleg van een spoonveg van Neede 
naar Hellencloorn. S. 79 . 27 April. 

van den aanleg en bet in exploitatie brengen 
van een spoorweg van Licbtenvoorde
Groenlo naar Zeclclam. S. 139. 11 Juli. 

van den aanleg en bet in exploitatie brengen 
van een spoorweg van Zwolle naar Blokzijl. 

S. 142. 11 Juli . 
Staten-Oe neraal. Bcsluit betreffende de ont

binding van de Eerste Kamer der Staten
Generaal. S. 194. 19 .J"uli. 

Statistiek. Besluit tot wijziging van b et be
slui t van 9 Januari 1899, S. 43, betreffencle 
bet Centrale Bureau en de Oentrale Com
missie voor de Statistiek. S. 245. 26 Nov. 

Sterke drank. Besluit tot Yernietiging van 
de besluiten van burgemeester en wethou
ders van Klimmeu van 10 April 1903, waa.r
bij aan FRANS MOONEN, JozEF HAMERS, 
ALEXAND};R RAPAILLE, LEONARD MJmR
DERS EN FERDINAND CLAESSE ' S vergun
ning voor den verkoop van sterken drank 
in bet klein is verleend. S. 62. 16 Mrt. 

- Besluit tot vernietiging van bet besluit van 
burgemeester en wetbouders van : 

Zwollerkerspel, waarbij aan G. :MARSMAN, 
aldaar, vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in bet klein is verleend. 

S. 108. 16 ~lei. 
Kats, waarbij aan J . 0. BLOK vergunning 

voor den verkoop van sterken drank in 
bet klein is verleend. S. 112. 26 Mei. 

.Arnbem, waarbij aan de weduwe D. ScrrurT, 
geboren J ANSEN, aldaar, vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in bet 
klein is verleend. S. 186. 15 Juli. 

Arubem, waarbij aan G. PoLMAN, weduwe 
van F . MIJNHARD'f, aldaar, vergqnning 
voor den verkoop van sterken drank in 
bet klein is verleend. S. 197. 26 ,Juli. 

Arnbem, waa.rbij aan A. W. E. KRos , we
duwe van J. L. HEIJNEM.AN, aldaar , ver
gunning voor den vcrkoop van sterken 
drank in bet klein is ,erleend. S. 198. 

26 Juli. 
Gouclerak, waarbij aan T. D. BOTH PzN., 

aldaar, vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in bet klein is ve rleencl. 

S. 256. 21 Dec. 
Boskoop, waarbij aan G. BLOM, aldaar, ver

gunning voo r den verkoop van sterken 
drank in bet klein is verleend . S. 265. 

24 Dec. 
V,,7et tot b erz i eni ng van de wet 

van 28 Juni 1881, S. 97, houclende 
w e t t e I ij k e b c p a I i n g e n t o t r e g e-
1 i n g v a n cl e n k I e i n b an cl e 1 i n s t e r
k en drank en tot beteugeling van 
o p e 11 b a re d r on ken s c h a'.p , zoo a I s 
cl i e w e t b ij v c r s c b i 11 e 11 d e w e t t e n 
is gewijzigcl. S. 230. 12 Oct. 

In werking t rcden van die wet. S. 231. 
12 Oct, 

Besluit houcl e nd e bekenclmak ing 
van den tekst der Drankw et. S. 235. 

17 Oct. 
- niissivevan den j)finiste t· vauBinnenlandscbe 

Zaken aa11 de Gedeputeercle taten van de 
provincien, betreffencle mededeeling van on
berroepelijk geworden veroordeelingen enz. 
wegens overtreding der Drankwet aao het 
gemeentebestum der woonplaats van den 
veroordeelde. 6 Dec. 

Suiker. Besluit houclende vaststelling van 
bet bijzonder recbt, te beffen van suiker 
berkomstig uit Chili, Costa Rica en de Do
minicaansche: Republiek. S. 2:.!5. 22 Sept, 

Telegrafen en telefonen. Wet bet re f. 
fencle aanleg, explo i ta tie en ge
bruik van tclegrafe n en telefo
nen. S. 7. 11 Jan, 

In werking treden van die wet. S. 49, 
22 Fehr. 

- .Besluit houdende bepalingen betreffende 
den Rijk telefoondienst. , . 117. 9 Juni. 

- Besluit boudencle goedkeuring van een 
nieuw reglement voor den clienst der Rijks
telegraaf. S. 127. 8 Juli . 

- Besluit tot aanvutling van het besluit van 
9 Juni 190-!, S. 117, boudencle voorwaarden, 
waaronder, met medewerking der gemeenten, 
verbindingen tot aansluiting van Rijkstcle
foonkantoren ook voor den interlocalen tele
foondienst kunncn worden d ienstbaa r ge
maakt. S. 202. 1 Aug. 

Tractaten . Frankrijk. Overeenkomst betref
fencle bet invoerrecbt van producten uit de 
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Nederlandschc kolonien in l?rankl'ijk en de 
Fransche kolonien en betreffende het invoer
recht van producten nit die landen in de 
Nederlandsche kolonien _ S. 15: 28 ,Jan. 

. 58. 10 Mrt. 
- Belgie, lfrankrijk. Telegraafovereenkomst, 

strekkende tot verlenging van de conventie 
van 24 Maart 1897 (Staatsblad 1897, 11°. 109). 

S. 106. 14 Mei. 
- Belgie,Luxemburg. Telegraafovereenkomst, 

strekkende tot verlenging van de conventie 
van 16 faart 1897 (Stbl. 1897, n°. 108). 

S. 107. 14 Mei. 
- Vereenigde Staten van .Amerika. Over

eeukomst ter uitbreidiug tot de wederzijdsche 
kolon ien en insulaire bezittingen van het 
mede aldaar op 2 ,Juni 1887 gesloten verdrag 
tot wederkeerige uitlevering van misdad igers. 

S. 122. 17 Juni. 
- Couventien van Internationaal Privaatrecht. 

S. 121. 15 J uni. 
- Bekendmaking van de ncderlegging der 

Spaansche akte van bekrachtiging van de 
Conventie van Internationaal Privaatrecht, 
tot regel ing van cle voogdij van minderjari
gen. S. 128. 11 Juli. 

- vVet houdende goeclkeuring van eene over
eenkomst met cle Fransche Regeering be
treffende tot stand te brengen kabelverb in
clingen. 8. 270. 30 Dec. 

- Wet houclencle goedkeuring van het op 
15 October 1903 te .Athene tusschen Necler
land en Griekenland geteekend protocol tot 
regeling van den toestand cler naamlooze 
en andere vennootschappen van het cene 
land in het andere. S. 281. 30 Dec. 

Veeziekten. Besluit houdencle bepalingen 
ter bevordering van de bestrijding van cle 
tubercnlose onder het rundvce. S. 219. 

2 Sept. 
- Bcsluit tot vaststelling van het tijdstip van 

aanvang van de overneming ter slachting, 
becloeld in het besluit van 2 September 1904 
(Staatsblacl n°. 219). S. 251. 8 Dec. 

- Bcsluit van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid bouclende vaststelling 
,an het formnlier bedoeld in art. 2 van het 
beslnit van 2 September 1904 (Stbl. n°. 219). 

13 Dec. 
Veiligheid -in fabrieken en werkplaatsen. 

Besluit van den Minister van Binnenlancl
sche Zaken, houclende vaststelling van den 
vorm det· kennisgeving bedoelcl bij art. 12 
cler Veiligheidswet en dien der opgave, be
doeld bij art. 13 dier wet. 30 Mei. 

- Arrest ,•au den Hoogeu Raad der Neel., 
houclende beslissing dat art. 7 der Veilig• 

heidswet niet alleen in de bij de 2clo zin
snede oncler 11°. 1 en 2 genoemde gevallen 
den inspecteur de bevoegdheicl geeft tot het 
geven van voorschriften, daar ook de lste 
zinsnede van art. 7 bepaalt, dat voor de wijze 
van nakoming der verplichtingen omtrcnt de 
daarbij genoemde onclerwerpen, nacler bij al 
gemeene maat regel van bestnnr op te leggen, 
zulleu rnoeten worden in acht genomen de 
voorschriften, door den inspoctenr to geven . 

6 Juni. 
- .Als voren dat zoowel nit art. 7 der Veilig

heidswet als nit de artt. 18 en 22 van bet 
daarop stennencl besluit volgt, dat de ver
wijclering of het afvoeren va.o stof in het 
algemeen geschiedt met iuachtneming der 
door den inspecteur gegeven voorsch ri ften 
en er geen g rond bestaat om te onderscheiden 
tusschen voorscluiften, gegeven krachtens 
art. 7 cler wet en die gegeven krachtens de 
artt. 18 en 22 van het beslnit, daar eerstge
noemd artikel enkel een algemeenen regel 
stelt, d ie in laatstgenoemde under wordt uit
gewerkt. 6 .Tuni. 

Volkshuisvesting. Beschikking van den Mi 
nister van Binnenlandsche Zaken, houdende 
uitvoering vaD art. lOJ, van het besluit van 
10 Nov. 1903, S. 274, gewijzigd bij beslu it 
van 28 ,J nli 1902 (S tbl. n°. 160). 22 Dec. 

Wapenen . .Arrest vaD den Hoogen Raad der 
Neel. , houdende besliss ing dat zij d ie, niet 
voon,;ien van jachtacte of bu itengewone 
machtiging, zich begeven naar tninen of 
fruitboomgaarden om daar op last van den 
eigenaar of rechthobbencle sehadelijke Yogels 
te sch ieten ingevolge art. 12 aanhef en b 

cler ,Tachtwet vallen onder de nitzonderings
bepaling van art. 3, 5°. der Wapenwet. 12 Dec. 

Wapenhandel. Bcsluit houclondo wijr,iging 
van het besluit van 4 J nli 1902, bevattende 
bepalingen tot aanmoediging van den toe
nemenden zin onder de bevolking tot vrij
will ige beoefening van het sch ieten met 
hanclvunrwapenen, o. a. door hei verleenen 
van steuo bij de oprichting van nieuwe 
sch ietbanen of bet onderhoud van reeds be
staande b:rnen. 29 Nov. 

Waterstaat. .Arrest van den Hoogen Raad 
der Neel., waarbij is verstaan dat clo vraag, 
of de aanspraak, den oevereigenaar door 
art. G51 B. W. vcl'leend, zal zijn besteudigcl 
of verbenrd, wordt beslist door de keus om
trcnt de bekostiging, waarvoor hij ingevolge 
art. 9 der pnblicatie van 24 Februari 1806 
door cle aaDZegging der voorgenomen werken 
wordt gesteld; dat zijue aanspraak dus niet 
afhangi van het bij die aanzegging mede-
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· deelen der verwachtingen, welke de Staat 
aan de voorgenomen werken k:noopt. 8 April. 

- Besluit houdende be chikking op het be
roep van dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland tegen het besluit van Ged. taten 
van Zuidholland , waarbij aan de gemeente 
's Gravenhage vergunning is verlcend tot 
uitvoering van rioleerings-werken. . 104. 

11 Mei. 
Wegen . Arrest van den H oogen Raad der 

.1: ed. , boudende besliss ing dat de algemeene 
maatregel van bestuur, vastgesteld bij besluit 
van 19 Jan . 1898. . 25, i · een uitvloeisel van 
de wetgevende macht der Koning in , over
eenkomstig art. 56 der Grondwet verleend 
bij art. 1, aanhef en 6°. der wet van 2 F ehr. 
1898, · ' . 69; dat bet volgens art. 9 van dat 
besluit strafbare feit bestaat in bet rijden 
met de daarin bedoelde rij - of voertuigen 
zonder inacbtneming der gestelde voor
waarden en dat zoowel bet verleenen der 
vergunning als het stellen der voorwaarden, 
waaronder zij wordt verleend, is eene daad 
van uitvoering van den maatregel van be
stuur, welke bevoegdelijk aan den Minister 
van W aterstaat, Handel en Nijverheid kan 
worden overgelaten. 7 Mrt. 

Ze ebrieven Besluit houdende nadere bepa
lingen omtrent de zeebrieven en jaarpassen 
in Nederlandscb-Indie. S. 71. 18 April. 

226. 5 Oct. 

Zegel. )iiss ive van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin in de provincien , betreffende 
zegelrecht van akten van benoeming en be
eedig ing van offi cieren bij weerbaarbeids
korpsen. 26 Sept. 

Ziekten. (Besmettelljke.) Besluit tot vast
stelling van eenige buitengewone maatrege
len tot afwending van de pest en tot wering 
barer uitbreiding en gevolgen. S. 47. 1!l F ebr. 

- Besluit tot nadere wijziging van het besluit 
van 2 F ebruari 1873, S. 35 , ter uitvoering 
van bet tweede lid van art. 17 der wet van 
4 December 1872, . 134, tot voorziening 
tegen be mettelijke ziekten. S. 187. 15 Juli . 

- Beslu it tot toepas ing der wet van 26 April 
1884, . 0, aangevuld door de wet van 20 
Juli 1884, S. 164 en gewijzigd bij artikel 1!l 
nn de wet van 15 April 1886, S. 64, tot 
vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eenige besmettelijke ziek
ten en tot wering harer uitbreiding en ge
volgen. . 2"27. 10 Oct . 

Zout. Be luit boudende bepalingen omtrent 
vrijdom van den accijns voor zout, benoo
digd voor fab rieken van kunstwol en voor 
fabrieken van reukwerken. S. 32. 4 F ehr. 

- Be luit houdende bepalingen omtrent vrij 
dom van den accijns voor bet zout, benoo
digd voor het zouten van versche kabeljauw 
en schelviscb nan den wnl. S. 84. 27 April. 




