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VERZAMELING 
DER 

WET TEN, BES LU IT EN EN ARR E STEN 
BET REKKELIJ K llET 

OPENBAAR BESTUUR IN DE NEDERLANDEN 

SEDERT DE HERSTELDE ORDE VAN ZAKEN IN 1813. 

2 Januari 1905. WET, houdende bekrachtiging 
van eene overeenkomst met de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen betreffende den aauleg en de ex
ploitatie van een spoorweg van Eindhoven 
naar Weert. S. l. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de met Onze machtiging door Onze Ministers 
van ·waterstaat, Handel en Nijverbeid en van 
Financien onder dagteekening van 20 Februati 
1904 met de Maatscbappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen gesloten overeenkomst be
treffende den aanleg en de exploitatie van den 
spoorweg van Weert naar Eindhoven, bij de wet 
beboort te worden bekracbtigd; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. W ordt bekrachtigd de in afschrift 

bij deze wet gevoegde overeenkomst betref
fende den aanleg en de exploitatie van den 
spoorweg van Weert naar Eindhoven, door Onze 
Min isters van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
en van Financien als daartoe door Ons gemach
tigd onder dagteekening van 20 Februari 1904 
met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen gesloten. 

2. De overeenkomst, in artikel 1 dezer wet 
aangebaald, is slechts onderworpen aan bet 
zegelrecht naar de oppervlakte van bet papier 
en met alle uit baar voortvloeiende akten vrij 
van het recht van registratie. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenbage, den 2 Januari 1905. 

(qet.) WILHELMINA. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(!Jet. ) DE MAREZ ◊YENS. 

De Minister van li'inancien, 
(!Jet. ) HARTE V. '.l'ECKLENJ3URG. 

(Uitgeg. 24 Jan. 1905.) 

AF CHRIFT. 

OVEREENKOMST betrejfende den aanleg 
en cle exploitatie van den spoorweg vein 
Weert naa,· Einclhoven. 

Tusscben: 
den Staat der Nederlanden, ten deze ,er

tegenwoordigd door de Ministers van Water
staat, Handel en Nijverbeid en van Financien , 
daartoe gemacbtigd door Hare Maje tc it de 
Koningin, ter eenre, 

en de Maatscbappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen , gevestigd te Utrecht, Yer
tegenwoordigd door baren Directeur-Generaal , 
ter andere zijde, 

is, beboudens bekrachtiging bij de wet, bet 
navolgende overeengekomen: 

Art. 1. De Staat zal een spoorweg aanleggen 
van Weert naar Eindboven, beginnende ten 
westen van de brug over de Zuid-Willemsvaart 
in de spoorlijn Budel-Vlodrop nabij bet station 
Weert, aan die spoorlijn aansluitencle, ombui
gende in noordwestelijke richting langs Maar
beeze, Sterksel, Heeze en Geldrop en aanslui
tende aan de spoorlijn Eiudhoven-, enlo , 
ongeveer 1200 M. ten oosten van de spoorweg
brug over de Dommel nabij bet station Eind
hoven. 

2. De spoorweg van Weert naar Eindhoven 
zal worden aangelegd met dubbel spoor en 
overigens met inachtneming van bet bepaalde 
in art. 7 der overeenkomst tusschen den t!taat 
en de Maatscbappij tot Exploitatie van- Staats
spoorwegen van den 21sten Januari 1890, be
krachtigd bij de wet van den 2'2sten Juli 1890 
(Staatsblad n•. 134). 

Over bet kanaal van Eindhoven naar de 
Zuid-Willemsvaart nabij Geldrop zal de spoor
weg worden gevoerd over eene va te brug, 
waarvan de onderkant zal liggen op ten minste 
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5.40 M. boven kanaalpeil en waarvan de op
Titten niet steiler zullen zijn dan 1 op 225. 

Ten behoeve van den aan ie leggen spoor
weg zal de scheeve draaibrug over de Zuid
Willemsvaart in de spoorlijn Budel- Vlodrop 
nabij Weert worden vervangen door eene vaste 
brug, waarvan de onderkant zal liggen op ten 
minste 5.40 ~f boven kanaalpeil en waarvan 
de opritten niet steiler zull en zijn dan 1 op 225. 

Het station W eert zal zooveel noodig in 
oostelijke richting worden verplaatst en even
als het station Eindhoven worden uitgebreid. 

3. Behoudens het hierna in art. 5 bepaalde, 
zullen de kosten van de hierboven omschreven 
werken worden gedragen door den Staat. 

De uitvoering zal geschieden door de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
volgens door baar op te maken en door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid goed te keuren plannen , begrootingen 
en bestekken, behoudens toepassing van bet 
in het laatste lid van art. 7 van voormelde 
overeenkomst van 1890 bepaalde in geval van 
gemis aan overeenstemming. 

Wanneer bij de uitvoering de noodzakelijk
heid of wenschelijkheid blijkt tot wijzigingen 
of aanvulling der plannen en bestekken, dan 
zullen deze wijzigingen of aanvullingen vooraf 
aan de goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid onderwor
pen moeten worden. 

4 . Door Rijksambtenaren , door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan te 
wijzen, zal toezicht worden gehouden op de 
uitvoering van alle werken. 

5 . De Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen neemt voor hare rekening: 

1. alle kosten van uitbreiding van het station 
Eindhoven; 

2. de kosten van verplaatsing en uitbrei
ding van het station W eert tot een bed rag 
van ten hoogste tweehonderd duizend gulden 
(f 200,000). 

Alle uitgaven , door genoemde Maatschappij 
krachtens dit artikel te doen , zullen worden 
geb racht op den staat , bedoeld in art. 44 der 
overeenkomst van 21 Januari 1890, bekrach 
tigd bij de wet van den 22sten Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134). 

6 . De spoorweg van Weert naar Eindhoven 
zal aan de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in exploitatie worden ge
geven en door haar in exploitatie worden ge
nomen op den voet van de in de artt. 2 en 5 
vermelde overeenkomst van 1890 en met foacht
neming van het hierna in art. 7 bepaalde. 

7. De Maatschappij tot Exploitatie van Staats-

spoorwegen verbindt zich om jaarlijks voor het 
gebruik van den spoorweg van Wee rt naar Eihd
hoven, nadat deze in exploitatie zal zijn ge
nomen , aan den Staat uit te keeren een bedrag 
van een cluizencl vierhondercl gulden (f 1400; 
per kilometer. 

. 'sGravenhage 
Aldus 111 tweevoud opgemaakt te - Utrec~ 

cl 20 Februari 1904. 
en 18 December 1903. 

De Min . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(ge t. ) DE MAREZ OYENS. 

De Minister van Financien, 
(get.) . H ARTE VAN T ECKLENBURG. 

De Maatsch . tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
(get.) SPRENGER VAN EYK, 

Directeiw-Genera al. 
BEIJEN, Secretaris. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris- Generaal van het Departernent van 

Waterstaat , Handel en Nijverheid, 
(get.) DE BOSCH K EMPER. 

2 Janua,·i 1905. WET, houclende aanvulling 
en wijziging van de wet van den llden Ja
nuari 1904 (Staatsblad n°. 7), betreffende 
aanleg, exploitatie en gebruik van tele
grafen en telefonen. S. 2. 

WIJ WILHJi]LMIN A, ENZ . . . cloen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

clat het wenschelijk is de wet van den llclen 
J anuari 1904 (Staatsb/ad n°. 7), betreffende 
aanleg, exploitatie en gebruik van telegrafen 
en telefonen aan te vullen en te wijzigen; 

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

Eenig a.r tikel. 

A. Aan artikel 20 van voormelcle wet wordt 
een nieuw lid toegevoegcl , luidende: 

,,De feiten in clit artikel strafbaar gesteld, 
worden beschouwd als overtredingen." 

B. Artikel 22 van voo rmelde wet wordt ge
lezen als volgt : 

,,Deze wet kan worclen aangehaald onder 
den titel van ,,T elegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblacl n °. 7)" ." 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2 ,Januari 1905. 

(get.) WILHELMINA. 
De Min. van Waterstaat , Handel en Nijve1rheid, 

(qef.) · DE MAREZ OYENS. 
(Uitgeg. 17 Jan. 1905.) 

2 Jam,ari 1905. W ET_, tot wijziging en aan
vulliug van de ,,Bevorderingswet voor de 
zeemacht 1902" en de ,,Pensioenwet voor 
de zeemacht 1902" (wetten van 9 Juni 
1902, Staatsblad n°'. 86 en 87). S. 3. 
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Bjjl. Hand. 2' Kamer 1903 '04, n°. 216, 1-3 ; 
1904/05, n°. 45, 1-3. 

Hand. id. 1904/05, bladz. 985. 
Hand. l' Kamer 1904/05, bladz. 120, 173. 

WrJWILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 
dat bet noodig is de ,,Bevorderingswet voor 
de zeemacht 1902" en de ,,Pensioenwct voor 
de zeemacht 1902" te wijzigen en aan te vul
len, eerstgemelde ten aanzien van de benoe
ming tot den officiersrang en de bevordering 
,an de officieren-macbinist, en laatstgemelde 
ten aanzien van de pensioencn voor het per
soneel van den Marine-Stoomvaartdienst be
neden den rang van officier; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, em1. 
Art. 1. De ,,Bevorderingswet voor de zee

macht 1902" (wet van 9 Juni 1902, Staatsblad 
n°. 86) wordt gewijzigd en aangevuld als in 
de hierna volgende paragrafen is aangegeven: 

§ a. In het tweede lid van artikel 5 worden 
tusschen de woorden ,,het" €U ,,laatste" inge
voegd de woorden ,,vijfde en bij het." 

§ b. Het vijfde lid van artikel 5 wordt ge
lezen: 

Wij behouden Ons voor om, zoo Wij daartoe 
termen aanwezig acbten, 

1°. een officier, die voor bevordering is voorbij
gegaan, omdat op het tijdstip, waarop hij voor 
bevordering in aanmerking kwam, door hem, 
ten gevolge van omstandigheden buiten zijne 
schuld, nog niet voldaan was aan de eischen 
,oor zijne bevordering gesteld, bij zijne latere 
bevordering zijne vroegere plaats in de rang
lijst temg te geven; 

2°. hem, die voor benoeming tot den officiers
rang is voorbijgegaan, omdat op het tijdstip, 
dat hij voor benoeming in aanmerking kwam, 
door hem, ten gevolge van omstandigbeden 
buiten zijne scbuld, nog niet voldaau was aan 
de eiscben voor zijne benoeming gesteld, bij 
zijne latere benoerning tot den officiersrang 
eene boogere plaats in de ranglijst toe te ken
nen clan bij naar orde van den datum van in
gang der benoeming of naar orde van de dag
teekeniug van bet besluit dier benoerning zoude 
innemen. 

§ c. Artikel 15 wordt vervangen door een 
nieuw artikel 15, luidende: 

De officieren-rnachinist der tweede klasse 
moeten zes jaren dien rang bekleed en daar
van ten minste twee en een half jaar op 
actieve oorlogsbodems gediend hebben om 
voor bevordering in aanmerking te kunnen 
komen. 

De officieren-machinist der ee rste klasse 

moeten vier jaren dien rang bekleed en daar
van ten minste een jaar op actieve oorlogs
bodems gediend bebben om voor bevordering 
in aanmed<ing te kunnen komen. 

De inspcctems van den Marine-stoomvaart
dienst met den rang van kapitein-luitenant 
ter zec moeten ten minste vier jaren dien rang 
bekleed hcbben om voor bevordering tot in
specteur Yan den .iVIarine-stoomvaartd ienst met 
den rang van lrnpitein ter zee in aanmerking 
te kunnen komen. 

Van den eiscb ten aanzien van het dienen 
op actieve · oorlogsbodems kan voor officieren
machinist, welke dienst hebben geclaan als 
inspecteur van den Marine-stoomvaartdienst 
in N ederland scb-Indie, bij bet .iVIarinc-etablis
sement te Soerabaia of op een der Rijkswerven, 
afgeweken worden, ter beoordeeling van Onzen 
Minister van Marine. 

Overgangsbepaling. 

2. Tot 1 J anuari 1910 blijven de voorscb riften 
van bet tot nu toe van kracht zijnde artikel 15 
van de ,,Bevoi:deringswet voor de zeemacht 
1902", hetwelk bij deze wet wordt vervangen, 
van toepassing op de officieren-macbinist der 
eerste klasse, die op bet oogenblik dat zij voor 
bevordering in aanmerking komen, nog niet 
hebben kunnen voldoen aan den in bet tweedc 
lid van het nieuwe artikel 15 gestelden eisch 
ten aanzien van bet dienen op actieve oorlogs
bodems. 

3 . De ,,Pensioenwet voor de zeemacbt 1902" 
(wet van 9 Juni 1902, Staatsblad n°. 87) wordt 
gewijzigd als in de bierna volgende paragrafen 
is aangegeven : 

§ a. Het tweede en het derde lid van ar 
tikel 15 worden gelezen als volgt: 

Voor de rangen en betrekkingen van bet 
personeel van den Marine-stoomvaartdienst be
neden den rang van officier zijn evenwel op 
den staat afzonderlijke bedragen vastgesteld. 

De sommen, op dezen staat gebracbt, die
nen ook tot maatstaf van berekening voor de 
betrekkingen bij de zeemacht, waaraan door 
Ons bij besluit een militaire rang of stand is 
verbonden. 

§ b. In artikel 26 worclt het woord ,,adspi
rant-111 ach-ini sten vervangen door h e t woord: 
,,adjunct-macbinisten. '' 

§ c. De pensioensbedragen voor de rangen 
en betrekkingen van bet personeel van den 
Marine-stoomvaartdienst beneden den rang van 
officier en voor de wecluwen en weezen van dat 
personeel, voorkomende op den bij de wet be
hoo'renden staat, vervallen en worden vervangen 
door de hicrna volgende: 
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RANGE~ EN 
BE'l'REKKINGEN. 

Hoofdmachinist . 
Machin ist ... 
Adjunct-machinist . 
.A.dspirant-macbinist. 
Stoker-majoor . 
Sergeant-stoker. 
K orporaal-stoker der lste 

klasse . . . 
Korporaal-stoker der 2de 

klasse . . . 
Stoker-olieman . . ·} 
Stoker der lste klasse . . 
Stoker de r 2de en der 3de } 

klasse . . . . . . . 
H ulpstoker . . . . . . 
Leerling-stoker . . . . 

Bedrag 
van het jaarlijksch 

pensioen van de 

mili- lweduwen 
• en 

tairen. kinderen. 

f 750 f 400 
650 350 
500 275 
300 
400 225 
360 200 

320 180 

300 170 

250 140 

200 110 

Overgangsbepaling . 
4. Voor boofdmacbinisten wordt de tijd, ge

durende welken zij v66r het in werking treden 
dezer wet gediend bebben in -<le betrekkingen 
van boofdmacbinist der lste en der 2de klasse, 
gerekend als te zijn doorgebracht in den rang 
van ,,hoofdmacbinist". 

Voor machinisten wordt de tijd, gedurende 
welken zij v66r bet in werking treden dezer 
wet gediend hebben in de betrekkingen van 
machinist der lste en der 2de klasse , gerekend 
als te zijn doorgebracht in den rang van 
,,machinist". 

Voor adjunct-macbinisten wordt de tijd, ge
durende welken zij v66r het in werking treden 
dezer wet gediend hebben in de betrekking 
van adspirant-macbinist, gerekend als te zijn 
doorgebracht in den rang van .,adjunct-ma
chinist". 

Voor korporaal-stokers de,· lste en der 2de 
klasse wordt de tijd, gedurende welken zij v66r 
bet in werking treden dezer wet gediend heb
ben als korporaal-stoker, gerekend als te zijn 
doorgebracbt in den rang van ,,korporaal
stoker der 2de klasse". 

5 . Deze wet wordt geacht te zijn in werking 
getreden op 1 April 1904. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2 Januari 1905. 

(get.) WILHELMIN .A.. 
De Minister van Marine, (get.) ELLIS. 

(Uitgeg. 10 Jan. 1905.) 

2 Jani,ari 1905. WET, tot wijziging van de 
artikelen 8 en 51 der Woningwet. S. 4. 

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

dat het wenschelijk is de artt. 8 en 51 der 
W oningwet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
.A.rt. 1. In art. 8, eerste lid, c1er W oningwet 

(wet van 22 Juni 1901, Staatsblad n•. 158) 
wordt in plaats van het woord ,,twee" gelezen 
het woord ,,drie". 

2 . In art. 51 der W oningwet (wet ~an 22 J uni 
1901, Staatsblad n•. 158) wordt in plaats van bet 
woord ,,drie" gelezen bet woord ,,vier" . 

3 . Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
getreden den lsten Augustus 1904. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2 Januari 1905. 

(get.) WILHELMINA. 
De Min. van B-innenl. Zaken, (get. ) KUYPER. 
be Minister van Ji,stitie, (get. ) J . .A.. LoEFF. 

De Minister van Financien, 
(get.) HAR'l'E V. TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 19 Jan . 1905.) 

2 Jamwi 1905. WE1'TEN, boudende natura
lisatie van : 

H erman n Be,·narc1 G e rhard We s-
terkamp. S. 5. 

Con r a cl Jo se ph Stocke r. S. 6. 
Will em van Hoboken. S. 7. 
Pa u 1 Camp be 11. S. 8. 
Will em Lodewijk Begemann. S.9. 
Johann H e inri ch August Feld-

haus. S. 10. 
H erman n Bernard Poelruann. S. 11. 
H e rmann Anton Schlicht i ng. 

S. 12. 
Freerk Ge e rds Petersen. S. 13. 
Johannes Hendrik Ebbeler. S. 14. 
August Hovels. S. 15. 
Jordan Liffmann. S. 16. 
George Vissch e r. S. 17. 
Hubert Wilhelm W olff. S. 18. 
B e nedietus Hubertus Stoekmann. 

S. 19. 
.A.rt h u r Marx. S. 20. 
Carl Gustav Kluge. S. 21. 
Clemens Ju l ius Heitkonig. S.22. 
Hermann Wisbrun. S. 23. 

2 Janua.·i 1905. BESLUI'l', tot vernietig ing 
van bet besluit van burgemeester en wet
houders van Arnhem van 28 October 1904, 
n•. 161, voor zoover daarbij aan F. C . .A.. 
HEIJNEM.A.N vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in bet klein voor ge
bruik ter plaatse van verkoop is verleend. 
S. 24. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 
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Binnenlandsche Zaken van 8 December 1904, 
n°. 9791, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende het besluit van burgemeester en wet
houders van Arnhem van 28 October 1904, 
n°. 161, waarbij krachtens art. 28, 8°., van de 
Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235) zijn inge
trokken de vergunningen voor de uitoefening 
van den kleinhandel in sterken drank, verleend 
aan de Naamlooze Vennootschap ,,de Zalm" , 
in het perceel n°. 20 in de Riethorsterstraat, 
en aan W. G. L UKASSE, in het perceel n°. 21 
in de Ni euwstad aldaar, en tegelijkertijd krach
tens art. 5, tweede lid, dier wet aau F. C. A. 
H1c1JNEMAN vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik ter 
plaatse van verkoop is verleend voor het voor
huis en het daarachter gelegen vertrek van 
het perceel n°. 21122 in de Rappardstraat 
aldaar ; 

Overwegende, dat art. 5, tweede lid, der 
Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235) bepaalt, 
dat burgemeester en wethouders, zoolang in 
hunne gemeente het aantal vergunningen het 
vastgestelde maximum overschrijdt, eene ver
gunning kunnen verleenen , indien een of meer 
vergunninghouders bij schriftelijke, d9or hen 
onderteekende verklaringen afstand doen van 
twee te ·hunnen name verleende vergunningen 
onder vermelcling van de localiteit , waarvoor 
op dat oogenblik iedere van die ve rgunningen 
geldt; 

clat art. 28, 8°., van genoemde wet bepaalt, 
dat de vergunning wordt ingetrokken, wanneer 
eene schriftelijke, door den houder der vergun
ning onderteekende verklaring, wordt overge
legd, clat cleze afstand doet van de vergunning; 

dat blijkens deze beide bepalingen in onder
ling verband art. 5, tweede lid, aldus moet 
worden verstaan , dat eene nieuwe vergunning 
boven het vastgestelde maximum kan worden 
verleend, indien twee bestaande Yergunningen 
tengevolge van gedanen afstancl en daarop 
gevolgde intrekking zijn vervallen ; 

dat art. 30, zesde lid , der wet bepaalt, dat 
de intrekking van eene vergunning buiten 
werking blijft gedurende den terrnijn tot en 
de behandeling van het bij dat artikel gere
gelde hooger beroep ; 

dat dus , zoolang evenbedoelde t ermijn niet 
is verstreken, eene vergunning, hoewel zij is 
ingetrokken, nog niet tengevolge van die in
trekking vervallen is; 

dat eene nieuwe vergunning op grond van 
art. 5, tweede lid, der wet derhalve niet mag 
worden verleend v66r dat de intrekking van 
de twee bestaande vergunningen , waarvan af
stand geclaan wordt, van kracht is geworden ; 

dat dit niet is in acht genomen in het besluit 
van burgemeester en wethouders van Arnhem 
van 28 October 1904, n°. 161 ; 

Overwegende· voorts, dat art. 12, zesde lid, 
van voormelde wet bepaalt, dat, indien de ver
gunning wordt verleend, in de akte eene om
schrijving wordt opgenomen van de localiteit 
of de localiteiten, waarvoor zij is verleend, 
met vermelding van de oppervlakte van elke 
localiteit ; 

dat ook dit voorschrift bij voormeld besluit 
van burgemeester en wethouders van Arnhem 
n iet is nageleefd ; 

Overwegende, dat derhalve de vergunning 
aan F. C. A. H!cIJN!cMAN is verleend in strijd 
met de Drankwet ; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 
Geboord den Raad van State (advies van 

27 December 1904, n°. 10) ; 
Gezien bet nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 30 De
cember 1904, n°. 11052 , afdeeling Binneu
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bet besluit van burgemeester en wetbouder, 

van Arnhem van 28 October 1904, n°. 161, te 
vernietigen, voor zoover daarbij aan F. C. A. 
HEIJNEM.AN vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in bet klein voor gebruik 
ter plaatse van verkoop is verleend. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in bet Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's Gravenhage, den 2den Januari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1905.) 

2 Jan«ari 1905. BESLUI'f, houdende bepa
lingen omtrent de vrijstelling van invoer
recht voor collodion, benoodigd bij de ver
vaardiging van baleinen. S. 25. 

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

Financien van 7 December 1904, n°. 78, Invoer
rechten en .A.ccijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats• 
blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent 
vrijstelling van belasting voor buitenlandsche . 
goederen; 

Den Raad van State geboord (advies van 
20 December 1904, n°. 14) ; 

Gelet op bet nader rapport van voornoemden 
Minister van 29 December 1904, n°. 80, Invoer
rechten en .A.ccijnzen ; 
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H ebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Oollodion , benoodigd bij de ver

vaardiging van baleinen, wordt onder de vol
gende bepalingen v rijgesteld van invoerrecb t. 

2. Hij , die de vrijstelling verlangt, ricbt 
zich daartoe tot Onzen Minister van Finan
cien, met opgaaf van de gemeente waar de 
fabriek is gelegen, de kadastrale sectie en bet 
nommer der fabri ek en de hoeveelbeid collo
dion welke jaarlijks noodig wordt geacbt. 

Onze voornoemde Minister bepaalt de hoe
veelheid welke per jaar met vrijstelling kan 
worden ingeslagen, alsmede het minimum voor 
elken in slag. 

3. Bij den invoer van collodion, waarvoor 
de vrijstelling wordt verlangd, wordt van dat 
verlangen melding gemaakt in de aangifte. 
voorgeschreven bij artikel 120 der Algemeene 
W et van 26 Augustus 1822 (Staatsblrul n°. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voor het invoer
recht zekerheid is gesteld, een volgbrief afge
geven, waarin ook bedoeld verlangen vermeld 
wordt. 

Het ven7 0er der vloeistof naar de fabr iek 
geschiedt onder verzegel ing. 

4. D e inslag in de fabriek heeft plaats onder 
toezicht van ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, in wier tegenwoordigheid de vloei
stof dadelijk wordt vermengd met 50 gram 
houtgeest op elk kilogram collodion. 

De ambtenaren stellen op den volgbrief eene 
verklaring nopens de ingeslagen hoeveelheid 
en de vermenging. 

De voor de vermenging benoodigde hout
geest wordt op kosten van den fabrikant ge
leve rd door den ontvanger, onder wieos · kan
toor de fabriek gelegen is. 

5. De vermeogde stof mag tot geen antler 
doel worden gebezigd clan tot de vervaardi
ging van baleinen en mag niet uit de fabiiek 
worden uitgeslagen. 

6. De ontvanger, onder wiens kantoor de 
fabr iek is gelegen, houdt van het met vrij
stelling ingeslagen collodion met den fabrikant 
eene reken ing . 

Wanneer meer is ingeslagen clan de hoeveel
heid, waurvoor over het loopend jaa,· vrijstel
ling kan worden genoten, wordt voor dat 
meerdere de volgbrief niet gezuiverd en het 
invoerrecht op de gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgenietende levert bij bet einde · 
van het jaar ten kantore van den ontvanger 
eene scbriftelijke en onderteekende opgaaf in 
van de boeveelbeid met vrijstelling van invoer
recht ingeslagen collodion, die bij den afloop 
van dat tijdvak nog onverbruikt voorbanden is. 

Deze boeveelbeid wordt als eerste inslag in 

het volgende jaar beschouwd en als zood.anig 
op de in artikel 6 bedoelde reken ing gebracht. 

Zoolang de voo rmelde opgaaf niet is gedaan, 
wordt geene nieuwe inslag toegelaten. 

8 . De ambten:u-en zijn bevoegd, met mach
tiging van den ontvanger, binnen 8 dagen na 
afloop van bet jam·, b et voorbanden collodion 
in de fabriek op te nemen, onverschillig of 
de bij bet voorgaand artikel voorgescbreven 
opgaaf al clan niet reeds is i ngeleverd. 

9 . Onze Minister van Financien kan bij ge
bleken misbruik of paging daartoe, alsmede 
bij niet nakoming van de bepalingen van dit 
beslu it, den fabrikant verderen vrijon invoer 
van collodion ontzeggen . 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in het 
Staatsb/ad zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 2den Januari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Ji'inancien , 
(get.) HARTE VAN T ECKLENBURG . 

(Ui tgeg. 17 Jan. 1905.) 

5 Januari 1905. BESLUIT, tut wijziging 
van artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 8 December 1902 (Staatsbla,d n°. 214), 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 72 
der Ongevallenwet 1901. S. 26. 

WIJ WILHELMINA, :irnz. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 5 December 1904, 
n°. 4891, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 72 der Ongevallenwet 1901 
(wet van 2 J anuari 1901, Staatsblad 11°. 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 December 1904, n° . 7); 

Gelet op bet nader rapport van voornoem
den Minister van 3 Januari 1905, n°. 5424, 
afdeel ing Arbeid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel . 

.Artikel 2 van Ons besluit van 8 Decem
ber 1902 (Staatsblad n°. 214) wordt gelezen 
als volgt: 

,,De eerste termijn van tijdelijke uitkeeringen , 
als bedoeld in artikel 20 der Ongevullenwet 
1901, wordt zoo spoedig mogelijk, doch uiter
lijk binnen zes dagen na de toekenning der 
uitkeering betaalbaar gesteld. 

D e verdere termijnen der in het eerste lid 
bedoelde uitkeeringen worden betaalbaar ge-
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steld op Donderdag van elke week of, wanneer 
de betaaldag een Kerstdag, Hemelvaartsdag 
of Nieuwjaarsdag zou zijn, alsdan op den 
daaraan voorafgaanden werkdag." 

Onze :\iinister van Binnenlandsche Zaken 
is bclast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 5den Jannari 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De .Jiin . van B innenl. Zaken, (qet.) K UYPER. 
(Uitgeg. 20 Jan. 1905.) 

9 Januari 1905. B1,SLUIT, waarbij , met in
trekking van de .,Voorwaarden" behoo
rende bij bet K oninklijk besluit van 7 Juli 
1899 (Staatsblad n°. lii4), de .,Voorwaarden" 
bedoeld in art. 23, tweede lid, van b et 
Heglement v9or de Rijks- boogere burger
scholen, op nieuw worden vastgesteld. S. 27. 

W1J vVILHELMIN A., Kxz . 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Binnenlandscbe Zaken van 1 November 1904, 
n°. 8666•, afdeeling Onderwijs; 

Gezien b et Koninklijk besluit van 30 Augus
tus 1864 (Staatsblad n°. 91), gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 13 Augustus 1873 
(Staatsblacl n°. 121), van 9 April 1879 (Staats· 
blact n°. 55), Yan 9 April 1892 (Staatsblacl n°. 85), 
van 7 .) uli 1899 (Staatsblarl n°. 154) en van 
23 ,fanuari 1902 (Staatsblad n•. 7) ; 

Ovenvegende, dat wijziging wenschelijk is 
van de .,Voorwaa.rden", bedoeld in art. 23 van 
het bij de bovengenoemde besluiten vastgestelde 
.Reglement voor de Rijks- hoogere burger
scholen, gesteld voor bet zonder betaling van 
schoolgeld volgen der lessen op de Rijks- hoo
gere burgerscholen ; 

Den .Rnad van State gehoord (advies van 
13 December 1904, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van den voor
noemden Minister van 6 Januari 1905, n°. 9888, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebbeu goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van de ,,Voorwaarden" be· 

hoorende bij Ons besluit van 7 Juli 1899 (Staats· 
blad n°. 154) vast te stellen de volgende: 

VOORWAARDE~ betreffende de kostelooze 
toelating van leerli ngen op de Rijks· hoo
gere burgerscholen, bedoeld in art. 23 van 
het reglement voor de Rijks- hoogere biw,qer· 
scholen. 

Ast. 1 . Zij , die betzij tot bet volledig onder· 
wijs , hetzij tot bet volgen van enkele lessen, 
zonder betaling van scboolgeld op eene Rijks· 

hoogere burgerscbool wenscben te worden toe
gelaten , kunnen zicb daartoe v66r 15 J uni van 
elk jaar aanmelden bij den directeur. 

A,·t. 2. Orn vrijstelling van de betaling van 
schoolgeld te erlangen wordt verei cht, dat : 

a. de ouders van den leer! ing doen blijken 
van hun eigen onvcrmogen, zoowel als van 
dat van hun kind en de voogd van het onver
mogen van zijn pupil, of wel dat zij woncn 
buiten de gemcente waar de school is geves
tigd en aantoonen nict bij machte te zijn het 
schoolgeld benevens de reis- en verblijfkosten 
te betalen; 

b. de leerling voldaan hebbe aan de ei chen 
van bet toelatingsexamen of we!, dat hij te 
rangscbikken is onder hen, bedoeld in art. 21, 
tweede lid , Yan het reglement voot· de .Rijks
hoogere burgerscholcn en uit een onderzoek 
blijkc, dat hij van een goed gedrag is en door 
buitengewonen ijver uitmunt. 

Bij de aanvrage om vrijstelling kun nen de 
ouders of Yoogden in eene scb riftelijke ver
ldaring mededeeling doen van bet beroep , 
waarvoor zij wenschen den leerling te doen 
opleiden, indien omtrent dat beroep reeds eene 
keuze is gedaan. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken stuat, 
behoudens de bepaliug van art. 3, de vri/ 
stelling toe voor hen, die aan deze voorwaar· 
den voldoen. 

A,·t. 3. Mocht blijken, dat niet voor alle 
cunclidaten, die, gelet op art. 2, onder b, in 
aanmerking kunnen komen voor kostelooze 
plaatsing, plaats besch ikbaar is, dan zal door 
een toelatingsexamen worden bepaald, in welke 
volgorcle op de verzoeken der candidaten zal 
gelet worden. 

]Jij de beoordeeling, wie vun hen alsdan voor 
eene plaatsing in aanmerking kunnen gebracbt 
worden, zal, behalve op de cijfers bij het toe
latingsexamen verkregen , worden gelet op de 
beboefte der jongelieclen aan hoogere burger
scboolonderwijs in verban cl met het beroep, 
waarv.oor de ouclers of voogden hen wen chen 
op te leiden, op hun gedrag en op de getui
genis van vroegere onderwijzers, waurbij cleze 
in een met redenen omkleed voorstel aangeven, 
wat ,oor kostelooze toelating pleit. 

Art. 4. De directeur doctiederedriemaanden 
en bovendien zoo spoedig mogelijk na den 
aanvang der groote vacantie aan den inspec
teur van het middelbaar onderwijs een staat 
toekomen van de cijfers, die aan de leerlingen , 
te wier behoeve vrijstelling van de betaling 
van schoolgeld is vel'leencl , voor ieder vak of 
voor bet enkele vak, dat zij volgen, zijn toe
gekend. Deze opga.ve doet hij vergezeld gaan 
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van een verslag omtrent den ijver en het ge
drag dier Jeerlingen ; hij voegt daarbij de op
merkingen, waartoe deze rapporten omtrent 
de vorderingen, het gedrag en den ijver dier 
Jeerlingen aanleiding geven, inzonderheid om
t rent die leerlingen, wier rapport te wenschen 
overlaat. 

De inspecteur zendt drze opgaven met de 
opmerkingen, waartoe zij hem aanleiding geven, 
aan den Minister van Binncnlandschc Za.ken . 

Art. 5. Vrijstelling van de betaling van 
schoolgeld wordt ingetrnkken : 

a. zoo de ouders van den leerling of deze 
zelf ophouden onvermogend te zijn, of tot de 
betaling van sch oo]geld benevens de reis- en 
verblijfkosten in staat geraken ; 

b. zoo het blijkt, dat hij, die kosteloos onder
wijs ontvangt, zich aan wangedrag schuldig 
maakt. 

Zij kan bovendien worden ingetrokken, wan
neer de driemaandelijksche rapporten over de 
vorderingen en den ijver van den leerling 
daartoe aanleiding geven . 

Art. 6. De vrijstelling venTalt, wanneer aan 
het einde van een schooljaar de vorderingen 
van den Jeerling niet van dien aard zijn, dat 
hij tot eene hoogere klasse kan worden be
vorderd , tenzij nit de rapporten blijkt, dat de 
oorzaak daarvan een gevolg is Yan buiten
gewone omstandigheden , onafhankelijk van 
den aanleg of den ijver van den leerl ing, in welk 
geval de Minister hem kan vergunnen ander
maal een jaar in dezelfde klasse te vertoeven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoer ing van d it besluit, 
hetwelk in het Staatsblacl zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 9den Januari 1905. 
(get. ) WILHEL:MIN A. 

De Min. van Binnenl. Zaken , (get.) KUYPER. 
(Uitgeg. 21 Jan. 1905.) 

9 Janiuu· i 1905. ARREST van den Hoogen 
Raad der Ned., houdende beslissing dat 
ingevolge art. 188 der gemeentewet de 
politie over en derhalve de handhaving 
van de open bare orde in, en van de plaatse
lijke verordeningen omtrent de herbergen, 
tapperijen en alle voor bet publiek open
staande gebouwen behoort aan den bnr
gemeester, waaruit volgt, dat, in afwijking 
van den regel van art. 179a der gemeen
tewet, de ui tvoering dezer verordening 
niet aan burgemeesters en wethouders 
doch alleen aan den burgemeester kan 
warden opgedragen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bi.i memorie: 
I. Schanding en verkeerde toepassing van 

art. 135 der gemeentewet en art. 4 der Grondwet; 
II. Schending en verkeerde toepassing van 

art. 188 der gemeentewet ; 
III. . Schending en verkeerde toepassing 

van art. 63 in verband met art. 136 der alge
meene politie-verordening van Venlo en art. 65 
der nieuwe Drankwet ; 

Overwegende, dat bij het bestreden vonnis 
wettig en overtuigend is bewezen verklaard , 
dat requirant, terwijl op 22 en op 28 Augus
tus HI04, telkens des avonds omstreeks 10 • / , 
uur, eenige bezoekers onder drinkgelag aan
wezig waren in eene voor het publiek toe
gankelijke en als herbergkamer ingerichte lo
cali teit van een huis te Venlo gelegen , door 
hem als huurder bewoond, op beide tijdstippen 
in d ie inrichting, in welke niet overeenkom
stig de bepalingen der Drankwet sterke drank 
in het klein wordt verkocht , zonder verlof 
van burgemeester en wethouders eene herberg 
gehad heeft; 

dat de kantonrechter door deze bewezen 
verklaarde feiten overtreden heeft geoordeeld 
art. 63 algemeene politie-verordening de r ge
meente V enlo van 10 Dec. 1902, van welk 
artikel de drie eerste leden luiden : 

,,Het is verboden herbergen , waaronder 
verstaan worden alle voor het publiek toe
gankelijke huizen , woningen, kramen, tenten 
en dergelijke inrichtingen met hare aanhoorig
heden, bestemd tot drank- en eetgelegenheden, 
in welke niet overeenkomstig de wet van 
28 Juni 1881, Stbl. n°. 97, gewijzigd bij de 
wetten van 23 .April 1884, Stbl. n°. 54, 16 April 
18$5, Stbl. n°. 78, 15 .April 1886, Stbl. n° . 64, 
27 April 1901, Sthl. n°. 85 , houdende wette
Jijke bepalingen tot regaling van den klein
handel in sterken drank en tot beteugeling 
van openbare dronkenschap , sterke drank in 
het klein wordt verkocht , te hebben, op te 
rich ten 0£ over te nemen zo nder verlof van 
burgemeester en wethouders. 

,,Het verlof wordt geweigerd, indien ge
gronde vrees bestaat , dat ter oorzake van de 
wijze waarop, of van de omstandigheden waar
onder het bedrijf zal worden uitgeoefend, het 
belang der openbare orde, zedelijkheid of ge
zondheid zal worden geschaad. 

,,Het verlof wordt ingetrokken, indien blijkt, 
dat door de wijze waarop, of door de om
standigheden waaronder het bedrijf wordt 
uitgeoefend , het belang der openbare orde , 
zedejijkheid of gezondheid wordt geschaad" ; 
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en bierop beeft toegepast de straf in art. 136 
van dezelfde verordening op overtreding dezer 
verbodsbepaling gesteld; 

0. ten aanzien van bet tweede middel yan 
cassatie tegen deze beslissing aangevoerd : 

dat ingevolge art. 188 der gemeentewet de 
p0litie over, derbalve de bandbaving van de 
openbare orde in , e_n van de plaatselijke ver
ordeningen omtrent de berbergen , tapperijen 
en alle voor bet publiek openstaande gebouwen 
behoort aan den burgemeester, waaruit voort
vloeit dat, in afwijking van den regel van 
art. 179a der gemeentewet, de uitvoering 
dezer verorden ingen niet aan bnrgemeester 
en wetbouders doch alleen aan den burge
meester kan worden opgedragen ; 

dat voormeld art. 6.3 der algemeene politie
verordening der gemeente Vento, waarbij 
wordt verboden bet hebben, oprichten of 
overnemen van herbergen of voor het publiek 
toegankelijke inrichtingen tot drank- en eet
gelegenheden bestemd , tenzij met verlof van 
burgemeester en wethouders, welk verlof door 
hen ten allen tijde kan worden ingetrokken , 
bevat eene verordening omtrent herbergen 
en voor het publiek openstaande gebouwen; 

dat derhalve de uitvoering dezer verordening 
in strijd met art. 188 der gemeentewet aan 
burgemeester en wethouders is opgedragen , 
en dat waar deze opdracht bindende kracht 
mist, ook aan het verbod hetwelk met deze 
opdracht eene onsplitsbare wilsverklaring uit
maakt, bindende kracht moet worden ontzegd; 

dat mitsdien dit middel is gegrond, en 
claarcloor een onclerzoek naar de gegrondheid 
der overige miclclelen van cassatie vervalt: 

0. clat de bewezen verklaarcle feiten ook 
bij geene anclere wettelijke verordening zijn 
strafbaar gestelcl; 

Vernietigcl het vonnis den 14 October 1904 
door den kantonrechter te Vento tegen den 
requir:rnt gewezen; 

Recht cloencle ten prineipale krachtens 
art. 105 R. 0.: 

Verklaart de feiten ten taste van den re
quirant bewezen verklaard niet strafbaar en 

Ontslaat hem te dier zake van alle rechts-
vervolging. (W. v. ' •r R. 8171.) 

9 Januari 1905. ARRES'l' van den Hoogen 
Raad der Ned., houdende beslissing dat in 
het algemeen in de wet va.n 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67) ,,dienst" eene ruimere be
teekenis heeft clan ,,vervoer" en art. '27, laat
ste lid dier wet deze beteekenis niet heeft 
beperkt; dat terwijl de zorg voor het vei
lig verkeer in het hijzonder eischt hflt 

nemen van maatregelen ter beveiliging van 
het vervoer over de wegen, uiioefening 
van spoorwegdienst in bet algemeen omvat 
alle werkzaamheden, noodig voor de exploi
tatie daarvan en dat de zorg voor de ver
lichting der wachtkamers en andere voor 
het publiek toegankelijke localen en daar
mede ook het op het station bereiden voor 
het tot clat einde noodige gas, zoo dit 
geschieclt door den ondernemer van den 
spoorwegdienst, dee! uitmaakt van de 
exploitatie daarvan. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het midclel van cassatie, door den 

requirant voorgestelcl bij memorie; 
Schencling of verkeerde toepassing van art. 

113 van het Algemeen Reglement voor den 
dienst op de Spoorwegen, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 27 October 1875 (Staats
blacl n°. 183) en gewijzigd bij Koninklijk beslui t 
van 9 ]!'ebruari 1899 (Staatsblad n°. 69), in 
verband met de artt. 27 en 56 der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) en met art. 10, 30°. 
cler wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Overwegencle, dat, overeenkomstig hetgeen 
den requirant is ten laste gelegd, bij het be
vestigde vonnis is wettig en overtuigencl be
wezen verklaard, clat hij te Oldenzaal als sta
tionchef op het station Oldenzaal der Holland
s che IJ zeren Spoorwegmaatschappij voor het 
tijdvak half November tot einde December 
1903 heeft vastgestelcl en in werking gebracht 
eene dienstregeling voor den dienst op gemelcl 
station, krachtens welke in genoemd tijdvak: 
1°. W. H. J. v. D. L., in dienst dier Maat
schappij belast met het op het station bereiclen 
van acetyleengas en het zorgen voor de ver
lichting van het stations-emplacement en de 
stationsgebouwen, dien arbeid verrichtte om 
de anclere week van 's ochtends 5 tot's avoncls 
6 1 

/ , uur en van 's ocbtencls 9 tot's avoncls 10 1 /, 

uur, terwijl door hem om den ancleren Zondag 
die dienst wercl verricht van 's ochtends 5 tot 
's avoncls 10' / , uur, alzoo een cliensttijd van 
179 1 / , uur in 14 achtereenvolgende etmalen 
en om den anderen Zondag van 17 1 / , achter
eenvolgende uren; - 2°. G. C. B., in dienst 
clier Maatschappij clenzelfclen arbeid verrichtte 
om den anderen Zondag van 's ochtends 5 tot 
's avonds 10' / , uur, alzoo gedurende 17 1 / , 

achtereenvolgende · uren ; - zoomede zijne 
schulcl aan deze feiten; 

dat hij ter zake hiervan is veroordeeld als 
in het hoofd van dit arrest vermeld; 

0. dat tot toelichting van bet tegen deze 
beslissing gerichte micldel van cassatie bij de 
memorie in hoofdzaak is aangevoerd: 
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1°. dat, daar artt. 113 van bet Algemeen 
Reglemcnt voor den dienst op de Spoorwegen. 
onderscheidt tusschen .,beambten belast met 
de uitoefening van den dienst" en die .,belast 
met de zorg voor bet veilig verkecr", zonde r 
tusschen beide categorien de gt·ens aan te ge
ven, de beteekenis van .,uitoefening vau den 
dienst" geene andere kan :-lijn dan die Yan 
dezelfde woorden in art. 27, laatste lid , der 

poorwegwet, kracbtens welke bepaling alleen 
het reglement is uitgevaardigd ; dat nu volgens 
de Spoorwegwet het begrip .,dienst" niet meer 
omvat dan itl die bandelingen, welke te zamen 
zijn : bet vervoeren van personen en goederen ; 
dat bovendien genoemd art. 113 tusscben be
ambten, die den dienst «ito~fenen en die dezen 
niet uitoefenen, bevat eene tegenstelling, welke 
alleen kan gevonden worden in bet al of niet 
verricbten van de daad van vervoer : 

2°. dat in ieder geval hij, die in dienst van eene 
spoorwegonderneming bet gas bereidt, noodig 
voor de verlicbting barer stations, of daar de lan
tarens opsteekt, niet uitoefent spoonvegdienst; 

0. ten aanzien der eerste stelling: 
dat in bet algemeen in de wet van 9 April 

1875 (Staa tsblacl n°. 67) .,dienst" eene ruimere 
beteeken is beeft clan .. vervoer", en art. 27, 
laatste lid, dier wet die beteekenis niet beperkt; 

dat tocb deze bepal ing niet toelaat eene uit
legging, volgens welke met de regeling .,ter 
verzekering van de behoorlijke uitoefening der 
spoorwegdiensten" uitsluitend zouden bedoeld 
zijn voorscbriften betreffende het ve rvoer, en 
daarentegen met die .,ter verzekering van bet 
veilig verkeer over de spoorwegen", in strijd 
met deze woorden voorsobriften, welke het 
vervoer juist niet betreffen ; 

dat ook ten opzicbte der in voormelcl art. 113 
genoemde .,beambten en bedienden der spoor
wegdicnsten, belast met de uitoefening van 
den d ienst of :met de zorg voor het rnilig 
verkeer", zoodanige tegenstelling zou strijden 
met bedoelde laatste woorden en daarom even
zeer is onaannemelijk; 

dat overigens, terwijl de zorg voor b et vei 
lig verkeer in bet bijzoncler eiscbt bet nemen 
van maatregelen ter beveiligiug van bet ver
voer over die wegen, uitoefening van spoor
wegdienst in bet algemeen alle werkzaambeden 
omvat, noodig voor de exploitatie daarvan; 

0. met betrekking tot de tweede stelling: 
dat in hoofdstuk I van genoemd reglement, 

bandelende over .,de dienst op de stations", 
in art. 4 is voorgescbreven, de wacbtkamers 
en andere voor bet publiek toegankelijke loka
len, wanneer zij voor bet publiek zijn openge
steld, bij nacbt beboorlijk te verlichten; 

dat derbalve de zorg voor die verlicbting, 
en daarmede ook bet op bet station bereiden 
van bet daarvoor benoodigde gas, zoo dit ge
scbiedt door den ondernemer van den spoor
wegdienst, van de exploitatie daarvan dee! 
uitmaakt, zoodat beambten en bedienden yan 
ecn spoorwegdienst, die voor de verl icbting 
van bet stations-emplacement en de stations
gebouwen moeten zorgen en daarvoor het gas 
op bet station bereiden, belast zijn met uit
oefening van den dienst; 

0. alzoo dat bet midclel is ongegrond; 
Venverpt bet beroep. (W. v . ''l' R. 8170.) 

12 Jani,ari 1905. Br;SLUIT, boudende toepas
sing van bet eerste lid Yan artikel 45 der 
Landweerwet op de dienstdoende scbutte
rijen van Zaltb01nmel en Roer,nond. S. 28. 

WIJ ·wrLHELMINA, ENz. 

Op de voordracbt van Onzen Minister rnn 
Binnenlandscbe Zaken van 9 Januari 1905, 
Afd. Militie en Scbutterijen, n°. 13 ., betref
fende verzoeken van de Raden der gemeenten 
Zaltbonirnel en Roermoncl om gelijkstelling, 
voor cle toepas ing der wet op de scbutterijen 
van 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17), gewij
zigd en aangevuld bij de wet van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), van de dienstdoende 
scbutterijen dier gemeenten en hare leden met 
de mstende scbutterijen en hare leden: 

Gezien art. 28 van bovenvermelde wet van 
11 April 1827 en art. 45, eerste l id det· Land
weerwet (Staatsblad n°. 160 van 1901), alsmede 
Ons besluit van 14 Januari 1903 (Staatsblad 
n°. 34); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat, te rekenen van 1 April 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 (Staatsblacl n~. 64), met de rustende 
scb utterij en bare leden zullen zijn gelijkge
steld de dienstdoende schutterijen en hare 
leden in de gemeenten Zaltbommel en Roerinoncl -

2°. de schutte rij van Roermond zal bestaan ui; 
slechts eene compagn ie en zijn samengesteld -
behalve uit den commandant - nit een lste 
luitenant, twee 2de luitenants, een officier van 
gezondbeid 2de klasse, een sergeant-majoor, 
zes sergeanten, een fourier, acbt ko rporaals, 
twee tamboers of hoorn blazers, en de tot bet 
actieve gedeelte of tot de reserve beboorende 
en de vrijwillig d ienende leclen der scbutterij, 
voor zoover zij niet in bovengenoemd perso
neel zijn begrepen. 

Ooze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
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dat in het taatsblail zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
het Departement van Oorlog. 

's Gravenhage, den 12den Januari 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlanllsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

(Ui tgeg. 2 Febr. 1905.) 

19 Januari 1905. BESLUIT, betreffencle tege
moetkoming in reiskosten, te verstrekken 
nan voor den clienst afgekeurcle buitens
lands gevestigde clienstplichtigen. 

WIJ WILHELMI A ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, d.cl. 14 Jannari 
1905, VIIde Afd ., u•. 114; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Aan de manschappen cler militie te Janel, 
die ingevolge de bepaling van de laatste zin
snede van art. 103 der Militiewet 1901 eene 
tegemoetkoming hebben genot(;Il en binnen 
vier maanden na de aflevering voor den dienst 
ongeschikt worden bevonden op grond van 
v66r hunne inlijving bestaancle ziekelijke ge· 
steldheid of gebreken, wordt, inclien zij zich 
na hun ontslag uit den dienst weder in hunne 
laatste woonplaats buiten het Rijk gaan ves
tigen, bij de terugzending naar hunne haard
steden, eene tegemoetkoming uitgereikt in de 
kosten van de reis derwaarts van de grenzen 
des Rijks af, tot eeu bedrag, berekend naar 
de regelen, vastgesteld bij het Koninklijk be
sluit van 5 Februari 1904 (Staatsblail n•. 39). 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonclen aan de Algemeene Re
kenkamer. 

's Gravenliage, den 19den Januari 1905. 
(get.) WILHELMI A. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog , 
(get. ) J. W. BERGANSlUS. 

20 Ja11uari 1905. MISSIVE van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
aan de Commissarissen der Koningin in 
de provincien, houdende inlicbtingen in 
zake de uitvoering van de maatregelen 
tot bestrijding van de tuberculose oncler 
bet rundvee. 

lk heb de eer U H.E.G. te verzoeken, 
namens mij, spoe<lig ter kennis te brengen 
van de burgemeesters binnen Uw ambtsgebied, 
de1t de onkosten, verbonden zoowel aan bet 

vervoer van de door het Rijk overgenomen 
tuberculense runderen binnen de gemeente van 
herkomst en naar Rotterdam als aan de af
zending van het telegram naar de Rijks-serum
inrichting, bij voorschot uit de gerneentelrns 
te voldoen zijn en vervolgens aan rnijn De
partement in rekening gebracht zullen kunnen 
worclen op dezelfde wijze als met de anclere uit
gaven van veeartsenijkundigen aarcl het geval is. 

Voor het vervoer der overgenomen runderen 
per schip of spoor worclt geen geleider noodig 
geacht. Runderen, welke mochten sterven 
alvorens op de aanvrage om overneming eene 
beslis ing genornen is, blijven ter beschikking 
van den eigenaar. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

(get. ) DE Bosen K EMPER. 

23 .Januari 1905. BESLUI'l', tot bekcuclmaking 
van de namen cler mogendheclcn, d ie tot 
op 31 December 1904 de verclragen en de 
verklal"ingen der Vredesconferentie hebben 
bekrachtigd of daartoe zijn· toegetreclen. 
S. 29. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien Ons besluit van 19 eptember 1900 
(Staatsblall n•. 163), bepalende de bekendma
kiug in het Staatsblall der verclragen en ver· 
klaringen, onclerteekencl op de Vredesconfe
rentie, den 29sten Juli 1899; 

Overwegende, dat het gewenscht is om in 
bet Staatsblall nader bekencl te rnaken de 
namen van de mogenclheclen, welke evenge
noemde verdragen en verklaringen seclcrt 
hebben bekrachtigd of daartoe z ijn toegetreclen; 

Gezien de aan dit besluit gehechte l ijst 
houdende de namen van al de mogendheden, 
welke die akten hebben bekrachtigcl of daartoe 
zijn toegetreden ; 

Op de voordacht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken cl.cl. 3 Januari 1905, 
n•. 178, Directie van het Protokol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De bekendmaking van voorzegcle lijst te be

velen door plaatsing van dit besluit in het 
Staatsbl ad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zoo,eel h em betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze worclt vereisch t. 

's Gravenhage, den 23steu Januari 1905. 
(get.) WILHELMI "A. 

De Minister van Buifenlandsche Zaken, 
(get. ) R. MELVIL VAN LYNDEN. 

(Uitge_q. 2 Febr. 1905.) 



V R E D E S C O N F E R E N 'l' 1 E. 

L I J S T vermeldende de M ogendheden voor welke de op 29 Juli 1899 geteekende verdra,qen e11 ve1'klari11gen op 31 Decem
ber 1904 ·verbindend waren. 

Belgie. 

China. 

Denemarken 
Dui tschland 
Frankrijk . 
Griekenland 

Groot-Britannie 

Italie . . . 
.Japan . . . 
Luxemburg. 

I. II. III. IV 1 •. 

Verdrag nopens 
de toepassing 
op den zee-

oorl og van de Verklaring 
Verd rag beginselen der bctreffendc het 

conventie van verbod om, betreffende Geneve van 11it balluns of 
Verdrag voor de vreedzame beslecbting 

de wetten 22 Augustus op andere 
en gebruiken 1864. dergelijke van internationale gescbillen. van den nieuwe wijzen, 

oorlog te (art. 10 van projectielen 
eerstgenoe,nd en ontplofbare 

land. ve,·dh·ag is van stoffen te 
de bekmch- werpm1. 

_ti,qing 
tiitgesloten 
geworden. ) 

A . Mogeudlteden, d!i,e bekrachtigd hebben. 

4 Sept. 1900 

21 Nov. 1904 

4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 
4 April 1901 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
6 :Oct. 1900 

12 Juli 1901 

4 Sept. 1900 
Doch geteekend, 

nocb bekrach-
tigd. 

4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 
4 April 1901 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
6 Oct. 1900 

12 Juli 1901 

4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 

21 N ov . 1904 21 Nov . 1904 

4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 
4 April 1901 4 April 1901 

4 Sept. 1900 
noch geteekend, 

noch bekrach-

4 Sept. 1900 
6 Oct. 1900 

tigd. 
4 Sept. 1900 
6 Oct. 1900 

12 Juli 1901 12 Juli 1901 

IV 2". IV 3". 

V erklaring be-
treffende het 

verbod tot het 

Verklarinf 
bezigen van 
ko\els, die bctreffende et zic in bet 

verbod tot het menscbelijk 
bezigen van Jicb aam 
projecticlen, gemakkelijk 

welke uitslui- uitzetten of 
tend strekken 

tot bet 
vervormen , 

verspreiden 
zooals koJ;els 

van met bar en 
verstikkende tnantel, waarvan 
of vergiftige de mantel de 

gassen. kern niet gehecl 
dekt of van 
insnij~ing_en 
voorz1en 1s. 

4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 

21 Nov. 1904 21 Nov. 1904 

4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 
4 April 1901 4 April 1901 

noch geteekeDd, noch geteekend, 
noch bekrach- noch bekrach-

tigd. tigd. 
4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 
6 Oct. 1900 6 Oct. 1900 

12 Juli 1901 12 Juli 1901 
1 1900 

I-' 
0, 

c.,, 



Portugal. 
..... 
;g Rumenie. 
"' 

Rusland. 
Servie. . 

Siam . .. 
Spanje . . 

[ Tu1rkije . 

Bulgarije. . . . . . 
Vereeni~de Staten van 

Amer1ka ..... 

Vereenigde Mexicaan
sche Staten . . . . 

Zweden en Noorwegen. 

Zwitserland 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
(onder het voorbehoud, gemaakt ten op

zichte der artt. 16, 17 en 19 van dit 
verdrag (15, 16 en 18 van het ont
werp overgelegd door de Commissie 
van onderzoek) en opgenomen in het 
proces-verbaal der zitting van de 3de 
Commissie van 20 Juli 1899 (ide de 
processen-verbaal, 4de dl., blz. 64 en 
65. ) 

4 Sept. 1900 
11 Mei 1901 

(onder het voorbeboud, vermeld in het 
proces-verbaal der 3de Commissie van 
20 Juli 1899 (zie de processen-verbaal, 
dl. IV, biz. 63.) 

4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 

geteekend, doch nog niet bekrachtigc1. 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
(onc1er het voorbeboud, gemaakt in de 

algemeene vergac1ering c1er Confe
rentie van 25 Juli 1899 (zie de pro
cessen-verbaal, dl. I, bl7.. 93.) 

17 April 1901 

4 Sept. 1900 

29 Dec. 1900 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
11 Mei 1901 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
11 Mei 1901 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
11 Mei 1901 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
11 Mei 1901 

noch geteekend, 
noch bekrach

tigd . 
4 Sept. 1900 

4 Sept. 1900 
11 Mei 1901 

4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 
4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 

geteekend, doch geteekend, doch geteekend, c1och geteekend, doch geteekend,cloch] 
nog niet nog niet nog niet nog niet nog niet 

bekrachtigd. bekrachtigd. bekrachtigcl. bekrachtigcl. bekrachtigcl. 
4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 

noch geteekencl, noch geteekencl, 
9 April 1902 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 noch bekrach- noch bekrach-

, tigd. tigd. 

17 April 1901 17April 1901 17 April 1901 17 April 1901 17 April 1901 
geteekend, doch 

nog niet 4 Sept. 1900 4 Sept. 1_900 4 Sept. 1900 4 Sept. 1900 
bekrachtigd. 

noch geteekend, 29 Dec. 1900 29 Dec. 1900 29 Dec. 1900 29 Dec. 1900 
noch bekrach-

tigd. 

N.B De bovenstaande dagteekeningen zijn clic van den c1ag, waarop de onderscheiden alden van bekrachtiging z ijn nedergelegd. 

B. Mogendheden, ihe zijn toegetreden. 

Corea. . . . . . · 1 
Guatemala. . . . 

""Peru ..... . 
Salvador. . . . . 1

17 Maart 1903 I 7 Febr. 1903 I 
- 6 April 1903 

1 

24 ov. 1903 24 Nov. 1903 
20 Juni 1902 20 Juni 1902 

N.B. De bovenstaande dagteekeningen zijn die van den dag der toetreding. 

,..... 
-..et 
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24 Januari 1905. Mrs~IV}; rnn den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken aan de Gccle
puteerde Staten van de provincien, betref
fende de toepassing van art. 5, tweede lid, 
der Drankwet. 

l::Iet is mij gebleken, dat onderscbeidene ge
meentebesturen met toepassing van art. 5, 2de 
lid , der Drankwet (Staatsblad 1904, n° . 235) 
eene vergunning voor den kleinhandel in ster
ken drank verleenen v66r dat de intrekking 
der vergunningen, waarvan afstand werd ge
daan , onherroepelijk is geworden. Ook wordt 
meermalen met toepassing ,•an vermelde be
palingen een vergunning verleend alleen op 
grond van de verklaringen van afstand van 
twee vergunningen, afgescheiden van de in
trekking dier vergunningen. 

In verband met een en ander vestig ik Uw 
aandacbt op bet in bet Staatsblad n°. 24 opge
nomen Koninklijk besluit van 2 Januari 1905 
tot vernietiging van een besluit, waarbij met 
toepassing van art. 5, 2de lid, der Drankwet 
een vergunning is verleend, welke vernietiging 
is geschied op grond o. m. dat de intrekking 
der vergunningen, waarvan afstand was gedaan·, 
niet onherroepelijk was geworden toen de ver
gunning verleend werd. 

Ik heb de eer Uw college te verzoeken, de 
gemeentebesturen met het vorenstaande in ken
nis te stellen met uitnoodig ing, bij de toepas
sing van voormelde bepaling, rekening te 
houden met dat Koninklijk 1.Jesluit. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KuYPJm. 

25 Janua,·i 1905. BESLUI'l' tot vaststelling van 
seinen voor scbepen, die een loods ver
langen. S. 30. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Marine en van Waterstaat, Handel en Nijver
heid van den 21sten October 1903, Bureau 
S/B n•. 39 ; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is de be
palingen omtrent de seinen voor scbepen, die 
een loods verlangen te berzien ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 10 Oc
tober 1875 (Staatsblad n°. 178), zooals dat is 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
3 Augustus 1896 (Staatsblad n°. 147) en van 
24 April 1897 (Staatsblad n''. 107) en op het 
Koninklijk besluit van '.l2 Januari 1902 (Staats
blad n°. 5); 

Den Raad van tate gehoord, advies van den 
3den Januari 1905, n°. 13; 

Gelet op bet nader rapport van Onze voor-

noemde Ministers van 14 Januari 1905, Bu
reau B, n°. 45 ; en van 21 J anuari 1905, 
L •. L , Afdeeling Handel en N~iverbeid ; 

Hehl.Jen gocdgevonden en verstaan: 
Onder in trekk ing van de Koninklijke beslui

ten van 10 October 1876 (Staatsblad n°. 178) 
en van 3 Augustus 1896 (Staatsblad n°. 147) 
vast te stellen de navolgcude bepalingen voor 
scbepen, die een loods verlangen. 

Art. 1. Alie zeescbepen, zoomede alle vaar
tuigen die z icb op zee bevinden of we! in 
vaarwaters , die door 7,eeschepen worden be
zocbt, zijn verplicbt bet verlangen om een 
loods te bekomen, uitsluitend kenbaar te maken 
door de in artikel 2 vermelde seinen afzonder
lijk of gezamenlijk te bezigen. 

Loodsseinen. 

2 . a. bij dag: 
1°. de nationalc vlag, omgeven door een 

witten rand, ter breedte van een vijfde van die 
der vlag, aan clen voo,·top gehescben; 

2°. het loodssein P .'l'. van het Internationaal 
Seinboek ; 

3°. vlag van bet Internationaal Seinboek 
met of zonder den onderscbeidingswimpel er 
boven ; 

4°. bet afstandssein, bestaande uit een kegel 
met den top naar boven, boven welken twee 
ballen of voorwerpen, die op ballen gelijken, 
zijn gehescben ; 

b. bij nacht: 
1 °. een pyrotecbnisch licht, bekend onder 

den naam van ,,blauw licht", dat met tusscben
poozen van vijftien minuten vet-toond wordt ; 

2°. een belder wit licht, telkenmale gedurende 
den tijd van een minuut met korte of herbaal
de tusschenpoozen getoond even boven cle 
verschansing. 

Schepen in het Engelsche kanaal, bestemd 
naar een der hieronder genoemde Nederlancl
sche zeegaten, kunnen hun verlangen om een 
loods te bekomen bovendien kenbaar maken: 

a. bij dag : 
door bet hijschen van het naamsein der ha

ven van bestemming uit bet Internationaal 
Seinboek; 

b. bij nacht: 
1 °. voor schepen, besternd naar cle zeegaten van 

'l'exel en IJrnuiden, door bet bijschen van twee 
lantaarns vertikaal onder elkancler, waarvan 
de bovenste een roocl en de onclerste een wit 
licbt toont; 

2°. voor schepen, bestemcl naar cle zeegaten van 
Goeree, Maas en Brouwershaven, door het hij 
schen van twee lantaarns vertikaal onder el
kander, die beide een wit licht toonen ; 
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3°. voor schepen, bestemd naar de zeegaten der 
Schelde, door bet hijschen van drie lantaarns 
vertikaal onder elkander, waarvan de bovenste 
een rood en · de beide andere een wit licht 
toonen. 

W ederkeerig hijscbt bet betrokken loodsrnar
tuig bij nacbt, gelijk sein als ,,contrasein". 

Onze Ministers van Marine en van Water
staat, Handel en Nijverbeid zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in bet Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afscbrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenbage, den 25sten Januari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Marine, (get. ) ELLIS. 
De Min. van 1-Vaterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) DE MAREZ OYENS. 
(Uit_qeg. 'i Feb1·. 1905.) 

25 Januari 1905. BESLUIT, boudende beslissing 
dat a rt. 27 der ·w on ingwet door den gc
meenteraad niet kan worden toegepast om 
tot eene verbreeding van reeds beslaancle 
straten te geraken. 

WIJ WILHELMIMA, ENZ . 

Bescbikkende op bet beroep, ingesteld door 
S. ZILVERBERG te Enschecle, tegen bet besluit 
van Gedeputeerde Stat en van Overijssel dd. 
12 Juli 1904, n°. 3149/2049, 38 afd., waarbij 
goedkeuring is verleend aan bet besluit van 
den raad dier gemeente dd. 2 Juni 1904, in
boudende een ve rbod tot aanbouw of berbouw ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
scbillen van bestuur, geboord, advies van 18 
December 1904, n°. 199 ; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 23 Januari 1905, 
n°. 166, afd. B. B. ; 

Overwegende, dat de gemeenteraad van En
schede ingevolge art. 27 der W oningwet, bij 
besluit van 2 Juni 1904 b eeft vastgesteld eene 
verordening bebelzende een verbod tot aan
bouw of berbouw op gedeelten van de aan 
S. ZILVERBERG toebeboorende perceelen, ge
legen aan de Kalanderst.-aat, kadastraal bekend 
Sectie B, n°. 1432, 1433 en 2256, nadat deze 
stukken grond, bij gemeenteraadsbesluit van 
den 16 Maart te voren, zijn bestemd voor den 
aanleg in de naaste toekomst van eene straat; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij 
bun aan b oofde dezes vermeld besluit aan 
voorzegd gemeenteraadsbesluit bunne goedkeu
ring bebben verleend; 

dat S. ZILVERBERG van dit besluit van Gede
puteerde Staten bij Ons in beroep is gekomen, 

daarbij aanvoerende dat bedoeld bouwverbod 
zoowel met de letter als met den geest der 
Woningwet in strijd is ; dat immers de titel 
van § 6 der Woningwet waarin art. 27 voor
komt, luidt: ,,uitbreiding van bebouwde kom
men," welke duidelijke en niet voor onderscbei
dene uitleggingen vatbare woorden duidelijk 
aantoonen dat de wetgever de bepalingen van 
§ 6 beeft willen beperken tot die gevallen, 
waarin sprake is van ,,uitbreiding" der be
bouwde kom ; dat voorts blijkens de duidelijke 
bewoordingen van art. 27 slecbts een bouw
verbod kan gelegd worden op gronden, bestemd 
voor den aanleg van een straat enz. niet ter 
verbreeding of verfraaiing van eene bestaande 
straat ; dat appellants voormelde eigendommen 
zijn gelegen binnen de bebouwde kom der ge
meente Enschede, aan eene sedert jaren door 
die gemeente zelve aangelegde straat en dus 
niet door een bouwverbod kunnen worden ge• 
troffen ; dat bet bovendien nocb uit een hy
gienisch oogpunt bescbouwcl, dus voor de 
toetreding van licbt en lucbt, ni>cb ook voor 
de eischen van het verkeer, noodzakelijk is, 
om op voormelde eigendommen een bouwver
bod te leggen ; dat de bestaande straat daar 
ter plaatse van band tot band gemeten, een 
breedte beeft van 4.40 meter terwijl aan weers• 
zijden der straat trottoi rs loo pen; dat bet meest 
waardige gedeelte van appellants eigendommen 
door clit bouwverbod wordt getroffen en deze 
volgens deskundige begrooting, minstens 
f 4(\()(). - in waarde zullen verminderen , dat 
bet niet in de bedoeling van den wetgever kan 
bebben gelegen, te eiscben, dat een ingezetene 
zicb een zoodanige aanzienlijke opoffering in 
bet belang der gemeenscbap zal moeten ge 
troosten, <loch in zulke omstandigbeden bet 
middel van aankoop of onteigening beboort te 
worden aangegrepen; dat de raad van Enschede 
niet vooraf een plan van uitbreiding beeft 
vastgesteld, waarbij de gronden zijn aangewe
zen, die in de naaste toekomst voor den aan
leg van straten enz. zijn bestemd en vermits 
hem daarvan door Gedeputeerde Staten geene 
vrij stelling is verleend de raad onbevoegd was, 
dit bouwverbod uit te vaardigen; 

Overwegende, dat waar in deze over de feiten 
geen verscbil bestaat, door Ons bier alleen valt 
te beslissen of cloor den gemeenteraad van 
Enschede ten einde tot eene verbreeding van 
enkele aldaar tbans reeds bestaande straten te 
geraken, bij zijn besluit van 27 Juni 1904, 
n°. 4, terecbt bet bepaalde bij art. 27 der 
W oningwet is toegepast; 

dat die vraag ontkennend moet worden be
antwoord; 
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dat tocb, zoowel uit bet opscbrift der para
graaf, waarin gemeld artikel voorkomt, als uit 
de gescbiedenis der totstandkoming van den 
inboud dezer bepaling geene andere gevolg
trekking is af te leiden, dan dat van de aldaar 
aan den gemeenteraad toegekende bevoegdheid 
door dezen slecbts kan worden gebruik gemaakt 
om de stelselmatige bebouwing te bevorderen 
van buiten of binnen de kom der gemeente 
gelegen aaneengesloten stukken boofdzakelijk 
onbebouwden grond, welke als bouwterrein 
voor den gebeel nicuwen aanleg van eene straat, 
eene gracbt of een plein in aanmerking komen; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel alzoo 
ten onrecbte bun goedkeuring aan vermeld 
raadsbesluit hebben verleend; 

Gezien de W oningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van bet bestreden bell'l:J;lit 
der Gedeputeerde Staten van Orerijssel te ver
klaren , dat er voor hen geen termen bestonden, 
daarbij goedkeuring te verleenen aan bet beslnit 
voor den gemeen teraad van Enschede dd. 2 J uni 
1904, n°. 4. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast em:. (W. v. B. A.) 

25 Januari 1905. BESLUIT, betreffende benoe
ming van officieren bij de Landweer. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 20 ,Januari 
1905, IIIde Afd., n°. 134 ; 

Gezien het Koninklijk besluit van 27 Febru
ari 1904, n°. 4, zooals dat gewijzigd is bij het 
Koninklijk besluit van 9 November1904, n°. 36; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1 °. dat in art. 7 van bet Koninklijk besluit 
van 27 Februari 1904, n°. 4, achter het woord 
,,landmacht" zullen worden ingevoegd de woor
den ,, in den rang van officier of van reserve
officier ; '' 

2°. dat dit besluit mede toepasselijk zal zijn 
op de reserve-officieren, die reeds ingevolge de 

· bepalingen van bet Koninklijk besluit van 
27 Februari 1904, n°. 4, zijn benoemd. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aau Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van :Marin e en van 
Kolonien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenbage, den 25sten ,Tanuari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Ministet· van Oorlog, 
(get.) J. W. BERG.A.NSIUS. 

27 Januari 1905. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 21 November 
1902 (Staatsblad n°. 200), tot vaststelling 
van een algemeenen rriaatregel van be
stuur , als bedoeld in artikel 59, sub 2, der 
Ongevallenwet 1901. S. 31. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrncht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zakeu van 14 December 1904, 
n°. 5139, afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 59, sub 2, der Ongevallenwet 
1901 (wet van 2 Januari 1901, Staatsblad n°. 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 ,Tanuari 1905, n". 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Januari 1905, n°. 278, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A.rt. 1. Artikel 2 van Ons besluit van 21 No

vember 1902 (Staatsblad n°. 200) wordt gelezen 
als volgt: 

,, Waar in dezen algemeenen maatregel van 
bestuur niet uitdrukkelijk anders is bepaald, 
wordt verstaan: 

onder ,,leeftijd" van een door een ongeval 
getroffen verzekerde, diens leeftijd op den dag 
van de vaststelling zijner rente; 

onder ,,leeftijd" van nagelaten betrekkingen 
van den getroffene, 

a. indien op den dag van het overlijden van 
den getroffene de uitspraak omtrent den ver
zekeringsplicht van de onderneming, waarin 
de getroffene ten tijde van bet ongeval werk
zaam was, nog niet onherroepelijk was ge
worden, de leeftijd van die betrekkingen op 
den dag van de vaststelling bunner rente, en 

b . .in alle and ere gevallen, de leeftijd van 
die betrekklngen op den dag van het over
lijden van den getroffene." 

2. De contante waarden der reuten , bedoeld 
in artikel 54 der Ongevallenwet 1901, welke 
v66r het in werking treden van dit besluit zijn 
berekend, worden opnieuw berekend, voor zoo
ver ten aanzien dier renten door dit besluit een 
andere wijze van berekening is voorgeschreven. 

Wijst de nieuwe berekening een lager be
drag aan dan de vroegere, dan wordt, indien 
de contante waarde nog niet door den werk
gever betaald is, door het oestuur der Rijks
verzekeringsbank van den werkgevcr bet lagere 
bedrag gevorderd en, indien de contante waarde 
reeds door den werkgever betaald is, aan dezen 
door bet bestuur uitgekeerd het verscbil tus
schen de bedragen der contante waarde vol
gens de vroegere en de nieuwe berekening. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
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belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het S taatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenbage, den 27sten Januari 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (qet.) K UYPER. 
(Ui t_qeg. 7 Fel,r. 1905.) 

28 Januari 1905. MISSIVE van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan 
de Commissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende uitvoering van de 
maatregelen tot bestrijding van de tuber
culose onder het rundvee. 

Zoo dikwijls runderen, welke op het vermoe
den van tuberculose door het Rijk overgenomen 
zijn, komen te sterven v66r de afzending naar 
Rotterdam, behoort de betrokken burgemeester: 

1°. onverwij ld den districtsveearts van h et 
gebeurde te verwittigen, opdat hetzij door dezen 
zelf, hetzij door eene zijner plaatsvervangers 
eene lijkschouwing worde venicht om vast te 
stellen of het dier werkelijk aan clinische tu
berculose heeft geleden : het desbetreffende 
verslag zal door of door tusschenkomst van den 
districtsveearts gezonden worden naar den 
directeur der Rijksserumiurichting; 

2°. zorg te dragen, dat bet di er door een 
door hem aan te wijzen slage r of vilder worde 
geopend en afgevild tegen eene vergoeding van 
ten hoogste f 1.50 voor ieder cadaver ; 

3°. de huid op te sturen aan het adres van 
W. FITSCH, abattoir, te Rotterdam. 

Van iedere afzending moet dadelijk per brief 
kennis gegeven worden aan den directeur der 
Rijksseruminrichting te Rotterdam, met ver
melding van het signalement van het rund en 
van den naam van den voormaligen eigenaar ; 

4°. de overige deelen van het cada,;er te 
laten begraven ; 

5°. de aan een en ander verbonden kosten 
bij voorschot uit de gemeentekas te voldoen 
en aan het Departement van Waterstaat, Han
del en Nijverheid in rekening te brengen op 
dezelfde wijze als met de andere uitgaven van 
veeartsenijkundigen aard het geval is. 

Ik h eb de eer U H.E.G. te verzoeken het 
vorenstaande spoedig ter kennis te brengen van 
de burgemeesters binnen Uw ambtsgebied, on
der bijvoeging, dat zoowel de formulieren A. 
en P., waarvan sprake was in mijne missive 
van 21 December jl., n°. 112• • , afdeeling Land
bouw, als formulier W , steeds zonder geleide
brief kunnen worden ingezonden. 
De Min. van ·waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get. ) DE :MA.REZ OYENS. 

30 Januari 1905. MISSIVE van den Minister 
van Staat, Minister van Oorlog aan de 
autoriteiten der Landmacbt, betreffende 
de Ongevallenwet 1901. 

Het is mij gebleken, dat onzekerheid bestaat 
over de beantwoording der vraag, of militai
ren en onder het Departement van Oorlog 
ressorteerende burgerlijke ambtenaren vallen 
onder de bepalingen van de Ongevallenwet 1901. 

Ten einde die onzekerheid op te heffen, heb 
ik de eer, U h.,t volgende te doen kennen. 

Zoblang militairen militairen dienst in den 
strikten zin des woords verrichten, staan zij 
in eene geheel anclere verhouding dan die van 
den werkman tot den werkgever, en vallen zij 
clus niet onder de bepalingen der genoemde 
wet. Wanneer echter hunne werkzaamheden 
niet bet karakter van militairen dienst dragen, 
maar van dien aarcl ziju, dat zij vatbaar zijn 
om in dienst van een privaat persoon verricht 
te worden, zullen zij niet van de verzekering 
zijn uitgesloten, wanneer zij n.l. werkzaam 
zijn in een bedrijf, dat verzekeringsplichtig is 
te achten. 

Evenzoo moet ten aanzien van burgerlijke 
ambtenaren, die in de onder het Departement 
van Oorlog ressorteerende verzekeringsplich
tige bedrijven werkzaam zijn , n.l. wanneer die 
bedrijven door den Staat als werkgever worden 
nitgeoefend, worden aangenomen, dat zij staan 
in eene dienstbetrekking, die verzekeringsplicht 
ten gevolge heeft. 

De Minister van Staat, Minister van O(;rlog, 
(.qet. ) J. W. BERGANSIUS. 

31 Janua,·i 1905. BESLUIT, tot aanvnlling eu 
wijziging van de Koninklijke besluiten van 
21 Januari 1903 (Staatsblad n°. 36) en 20 
Januari 1903 (Staatsblad n•. 35), houdende 
regelen voor het onderzoek naar de on be
kwaamheid of ongeschiktheid van officie
ren, respectievelijk der Zeemacht en der 
Landrnacht. S. 32. 

1VIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine van den 30sten N overn her 1904, Bureau 
S/B n•. 67 en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Oorlog van den 6den December 
1904, Kabinet, Litt. 1' 0 ; 

Gelet op Onze besluiten van 21 Januari 1903 
(Staatsblad n°. 36) en van 20 J anuari 1903 
(Staatsblad n°. 35) ; 

Overwegende clat aanvnlling en w1Jz1gmg 
wenschelijk is van de bij bovengemelde beslui
ten vastgestelde regelen voor het ouderzoek 
naar de onbekwaamheid of ongeschiktheid van 
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officieren der Zeemacbt en van officieren der 
Landmacht, bedoeld respectievelijk in artikel 
28, sub 2d der Bevorderingswet voor de zee
macbt 1902 en in artikel 39, sub 2d der Be
vorderingswet voor de landmacbt 1902 ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
den lOden Januari 1905, n•. 23); 

Gelet op bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 23sten Januari 1905, 
Bureau S/B n•. 34 en van 27 Januari 1905, 
Kabinet Litt. D • ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De bierna te noemen artikelen van Onze 

boogergemelde besluiten aan te vullen of te 
wijzigen als volgt : 

a. Aan de artikelen 3 wordt als 3• lid toe
gevoegd: 

Aan de Commissie kan door Ons als secre
taris worden toegevoegd een officier van boo
geren rang of van meerderen ouderdom in rang 
dan de officier, wien het onderzoek geldt. 

b. In de artikelen 16 wordt tusscben de woor
den ,,Voorzitter" en ,,bij" ingev0egd: 

,,indien geen afzonderlijke secretaris is toe
gevoegd", 

c. In bet eerste lid van de artikelen 18 
wordt tusscben de woorden: ,,het rapport" en 
,,eenige opmerking" ingevoegd : 

,,dan wel van de h em ingevolge bet 2de lid 
van artikel 10 medegedeelde redenen", 

Het vijfde lid van de artikelen 18 wordt 
gelezen: 

Nadat de bovenbedoelde verhooren zijn af
geloopen en de schriftelijke inlicbtingen, ver
klaringen of getuigenissen zijn ingekomen, 
doet de voorzitter aan den officier, wien bet 
onderzoek geldt, mededeeling, dat de op de 
zaak betrekking bebbende scbrifturen te zijner 
bescbikking zijn om daarvan inzage of afscbrif
ten te nemen, onder vermeldiug tevens van de 
plaats waar en de dagen en uren waarop daar
toe onder door den voorzitter aan te wijzen 
toezicbt, de gelegenbeid zal openstaan . 

Geeft de officier, wien bet onderzoek geldt, 
zijn verlangen te kennen om zijne meening 
over den inboud dier bescbeiden uit te spre
ken, clan zal hem daartoe in de eers te verga
de ring der commissie de gelegenbeid warden 
gescbonken, ten ware bij er de voorkeur aan 
mocbt geven zijne verantwoording of recht
vaardiging scbriftelijk in te dienen, in welk 
geval dat geschrift in bet bezit van den voor
zitter zal bebooren te zijn gesteld binnen een 
door dezen te bepalen tijd. 

Onze Ministers van Marine en van Oorlog 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in bet Staatsblad zal warden ge-

plaatst, en in afsch rift gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenbage, den 3lsten Januari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Ministe,· wn Marine, (ge t.) ELLIS. 
De Minister van Staat, Minister van O<Yrlog, 

(get.) J. W. BERGANSIUS. 
(Uitgeg. 22 Febr. 1905.) 

2 Februari 1905. BESLUIT van den Minister 
van Staat, Minister van Oorlog, boudende 
wijziging·van bet besluit van 5 Maart 1904 
betreffende opkomst onder de wapenen 
van verlofgangers . 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
K ennis bekomen bebbende, dat aan de be

paling van punt II der beschikking van 5 Maart 
1904, Ilde Afdeeling, n•. 176, bij de korpsen 
niet een en dezelfde uitlegging gegeven wordt; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
Tusschen bet tweede en het derde lid van 

punt II van vermelde bescbikking wordt een 
nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Mocbten op de inge,,,onden opgaven verlof
gangers voorkomen, reeds in eene of meer vorige 
opgaven opgenomen, dan zal tevens moeten 
worden vermeld, met welke aantallen en over 
welke trajecten zulks bet geval is, onder mede
deeliug van de opgave(n), waarop die verlof
gangers reeds waren vermeld ;" 

V estigt er voorts de aandach t op, dat in 
bedoelde opgaven uitsluitend die verlofgangers 
eener lichtiag moeten warden vermeld, die 
pe,· spoo,· moeten worclen vervoercl. . 

(get.) J. W. BERGANSIUS. 

2 Februari 1905. RESLUIT, houdende onge
grnndverklaring van het beroep ingesteld 
door den raad der gemeente Hellevoetsluis, 
tegen een besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidbollancl , waarbij goedkeuring werd 
ontbouden aan een besluit van dien raad 
tot het verleenen van niet eervol ontslag 
aan een benoemd onderwijzer, die de be
trekking aannam, doch later bedankte. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. , 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Hellevoetsluis tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland d.d. 13/19 September 1904, n•. 177, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn 
besluit van 2 Juni 1904, tot bet verleenen van 
niet-eervol ontslag aan W. HooGENBOOM als 
onderwijzer aan de eerste openbare lagere 
school te Hellevoetsluis; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge-
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schillen van bestum , gehoord , aclvies van 
18 Januari 1905, n° . 259 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
B innenlandsche Zaken , van 31 Januari 1905, 
n°. 459, afd. Ond . ; 

Ovenvegende : dat de gemeenteraad van 
H e/leroetsluis in zijne openbare vergaderiug 
van 4 Maart 1904, W. Hoom;NBOOM onder
wijzer te Goedereede, heeft benoemd tot onder
wijzer aun de l ste open bare lagere school in 
zijne gemeente (Hoofd : J. ADMIRAAL) ; 

dat burgemeester en wethouders nog dien
zelfclen c1ag aan den benoemde daarvan hebben 
kennis gegeven met toezending van de ,,In
structie voor de onderwijzers en onderwijze
ressen op de open bare scholen te H ellevoetsluis ; 

dat op 7 Maart 1904 W. Hooo~:NBOO M aan 
den gemeenteraad heeft bericht , dat hij de be• 
trekking aanneemt, hopende die naar wensch 
te zullen vervullen en dat zijn verzoek om 
ee rvol ontslag te Goeder eede, dat hem tegen· 
1 )lei zal worden ved eend , reeds is ingediend ; 

dat W. HoOGENBOOM echter een week later 
- op 14 Maart 1904 - aan den raad van 
H ellevoetsluis een schrijven heeft gericht van 
den volgenden inhoud : 

,,Aangezien ik de zekerheid heb, biunen 
ko rt als onderwijzer te Rotte1·da1n te worden 
benoemd, h eb ik de eer U Edel Achtbare te 
be l'ichten dat ik voor de benoeming aan de 
sch ool van den Heer ADMIRAAL bedank." 

dat het gemeentebestuur deze laatste mede
deeling niet heeJ t willen aannemen en op 
17 Maart 1904 aan W. H ooGENBOOM heeft 
bericht dat hij zijn ontslag overeeukomstig 
art. 10 cler instructie aan den gemeenteraad 
moest indienen ; 

clat W . H OOGENBOOM hierop den 21 Maart 
geantwoord heeft, clat hij zich niet vereenigen 
kon met de opvatting, a.ls zoude h ij ontslag 
behooren aan te v ragen uit eene betrekking 
die nog niet door hem was aanvaard en als 
zou eene gemeentelijke verordening op het 
lager onderwijs te H ellevoetsluis van toepassing 
zijn op een onderwijzer uit Goedei·eede; wes
halve hij volhardde bij zijn besluit om voor 
de benoeming als onderwijzer te Hellevoetsluis 
te bedanken ; 

dat bet gemeentebestuur echter bij zijn ge
voelen gebleven is , en er op heeft aange
drongen, dat HoooENnooM of met Mei zijne 
bet rekk ing zou aanvaarclen of zijn ontslag zou 
aanv ragen ; 

clat toen W. H oooJ<;NBOOM op 2 Mei niet 
in functie was getreden de gemeenteraad van 
H ellevoetsluis op 2 Jun i 1904 heeft hesloten 
behoudens goedkeuring van Gecleputeerde 

Staten, nan W. H ooo.,:xnooM, ,,onderwijzer 
aan de l ste openbarc lagere school te H elle. 
voetsl1ii,y", op groncl van plichtverzuim niet · 
ee rvol 0L1tslag te ve rleenen; 

dat de raad daarbij heeft o,erwogen: dat -
gelijk bij Roni Dklijk besluit van 5 April 1888 
(Staatsblait n°. 70) in een geval juist tegen
ovet·gesteld aan bet tegenwoordige is beslist, 
dat aan ecn raadsbeslui t ,an benoem ing reeds 
nitvoering is gegeven door kennisgeviDg aan 
den belanghebbende en, alzoo d ie onderwijzer 
wettig verbonden was aan d ie school, h ij uit 
d ie betrekking alleen kon ontslageD worclen 
overeenkomstig art . 29 en volgende der wet 
op bet lager onderwijs - evenzeer in het 
tegenwoordige geval ,v. HooGENBOOM daar 
aan bet raadsbesluit van benoeming reeds uit
voering was gegeven door keunisgeving aun 
den belaDghebbende. die de benoeming h ad 
aangenomen, wettig aan de l ste openbare la~ere 
school te Hellevoetslu is is verbond\cln en hij 
dus alleen kan ontslagen worden op de wijze 
in art. 29 en volgende der wet op het lager 
onderwijs voorgeschreven en gehouden i aan 
de instructie, die voorschrijft, dat het ontslag 
eer t zal ingaan 3 maanden nadat het verzoek 
is gedaan ; dat blijkens bovengenoemcl K onink
lijk beslnit evenmin een gemeenteraacl kan 
volstaan met eene benoeming in te trekken, 
evenmin een onderwijzer kan volstaan met 
intrekking van zijne aangenomen benoeming, 
maar verplicht is, den weg te volgen, aan
gegeven in a rt. 29 en volgende der wet op 
bet lager onderwijs, wat tevens voor de ge
m eente H ellevoetsluis de gevolgen van art. 10 der 
instructie medebrengt : dat W . H ooGENBOOM 
door noch ontslag te nagen, noch in functie 
te treden zich aan plichtverznim heeft schul
dig gemaakt ; 

dat Gedeputeerde taten van Zuid-H olland 
bij resol utie van 13/14 September 1904 aun bet 
raadsbeslu it hnnne goedkeuriDg h ebben ont
houclen ; 

dat zij daarbij hebben overwogen , clat van 
het verleenen van ontslag uit eene betrekking 
alleen clan sprake kan zijn, wanneer die be
t rekking feitelijk is aanvaarcl door infunctie
tred ing, hetgeen in casu niet is gesch ied ; dat 
evenzoo bet verleenen van niet-eervol ontslag 
uit eene betrekking wegens plich tverzuim al
leen denkbaar is, wanneer die betrekking door 
den betrokkene fe itelijk is vervulcl geweest en 
bij zich gedurende d ie vervulling aan plicht
verzui~ heeft schuldig gemaakt ; 

dat de gemeenteraad van het besluit van 
Gedeputeerde taten bij Ons in beroep is ge
gekomen, daarbij aanvoerende, dat hot niet 
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aangaat, overeenkomstig het Koninklijk besluit 
van 5 April 1888 aan te n emen, dat de ge
meenteraad niet bevoegd is , eene gedane be
noeming in te trekken, en tevens aan te nemen, 
dat een onderwijzer eenvoudig zou kunnen 
volstaan met intrekking van zijn besluit tot 
het aanvaarden van de benoeming; 

dat de onderwijzer HooGENBOOM door de be
noeming aan te nemen, wettig aan de school 
is verbonden en dus ook plichtverzuim kon 
begaan, al was hij nog niet in functie; dat bet 
zeer in het nadeel van het algemeen belang 
zou zijn, ind ien de onderwijzer eenvoudig zijne 
aanneming van de betrekking kon intrekken 
zonder ontslag te vragen met een bepaalden 
termijn, zooals in dit geval bij art. 10 der in
structie is voorgeschreven, waardoor de ge
meente geruimen tijd van een onderwijzer 
verstoken kan blijven, zeer ten nadeele van 
het lager onderwijs; 

Overwegende : dat de onderwijzer HooGEN· 
BOOM reeds zeven dagen nadat hij de betrekking 
van onderwijzer bij bet openbaar lager onder
wijs te Hellevoetslui,s had aangenomen en meer 
dan zes weken voordat hij die betrekking zoude 
hebben kunnen aanvaarden , aan den gemeen-

teraad van Hellevoetsluis heeft te kennen ge
geven, dat hij voor die betrekking alsnog be
dankte en hij dus ontslagen wilde worden van 
den band, d ie hem aan deze gemeente verbond; 

dat hij eene kennisgeving daarvan zoo kort 
na de aanneming en zoolang v66r de in uit
zicht gestelde aanvaarding dezer betrekking, 
niet kan worden aangenomen, dat het openbaar 
lager onderwijs in de gemeente Hellevoetsluis 
door de gezegde handelingen van den onder
wijzer HoooENBOOM nadeel heeft geleden ; 

dat ook de handelwijze in dezen van den 
onderwijzer W. HooGENBOOM niet als grof 
plichtverzuim kan worden aangemerkt ; 

dat daarom in dezen een niet-eervol ontslag 
niet is gerechtvaardigd en het besluit van den 
gemeenteraad van Hellevoetsluis abmo niet kan 
worden goedgekeurd : 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst is be
kend gemaakt in Staatsblad n°. 208 van het 
jaar 1901; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het ingesteld beroep ongegrond te ve rklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

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

4 Februat·i 1905. WJI T, tot vaststelling van het tweede boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1905. S. 33. 

Bij deze wet wordt het !Ide hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgav~n voor het dienst. 
jaar 1905, betreffende de Hooge Colleges van Staat en bet Kabinet der Koningin, vastgesteld 
zooals hierna verkort volgt : 

1• AFD.: De Staten-Generaal . 
2• De Raad van St:,te . 

De Algemeene Rekenkamer 
De Kanselarij der N ederlandscbe Orclen 
Het Kabinet der Koningin . 
P ensioenen, wachtgelden, gratificatien, toelagen en 

vergaderingen van den Ministerraad . 
Onvoorziene uitgaven 

kosten voor de 

f 354,595.-
107,285.-
132,700.-
19,585.-
38,640.-

41,209.-
5,000.-

f 699,014.-

4 Febri.ari 1905. WET, tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1905. S. 34. 

Bij cleze wet wordt het IIIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1905, betreffende het Departenient van Bititenlandsche Zaken, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt : 

1• AFD.: Kosten van het Departement 
2• Kosten van buitenlandsche zendingen en consulaten . 
3• V erschillende uitgaven . 
4• Pensioenen, wachtgelden en_ toelagen. 
5• Onvoorziene uitgaven . 

f 97,705.-
789,430.-
47,920.-
43,790.-
10,000.-

f 988,845.-
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4 Februari 1905. WE'!', tot vaststelling van bet viercle hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1905. S. 35. 

Bij de7,e wet wordt het IV de hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst-
jaar 1905, betreffende bet Departement van Ju stitie, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1• A~·o.: Kosten van het Departement . f 197,586.-
2• Kosten van de rechterlijke macht. ,, 1,815,264.-
3• Kosten van bet Hoog Militair Gerecbtshof en de auditien in de 

militaire arrondissementen. 54,000.-
4• Kosten van den Ceutralen Raad van beroep en van de raden van 

beroep . . 
Gerech tskosten . 

201,787.50 
392,500.-

K osten van algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en 
vissch erij . 726,360.-

Kosten van gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen . 
Kosten van bet Rijkstucbt- en opvoedingswezen 
Gebouwen. 

,, 2,224,242.-
250,650.-
703,660.-
376,977.-P ensioenen, wacbtgelden, g ratificatien enz. 

V erscbillende uitgaven . 31,150.-
50,000.-Onvoorziene uitgaven 

f 7,024,176.50 

4 F ebrum·i 1905. WET, tot aanvulling en verbooging van bet vierde boofdstuk der Staatsbe
grooting voor bet dienstjaar 1905. S. 36. 

Bij deze wet wordt na toevoeging van een nieuw artikel (kosten van aanpassing van de 
rijksopvoedingsgesticbten aan de eiscben van de Kinderwetten) ad f 9,000.- ; bet totaal van 
de 9de Afd. van dit hoofclstuk nader vastgesteld op f 712,660.- en bet eindcijfer op 
f 7,033,176.50. 

4 Februari 1905. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinmen 
betreffende ingelijfden bij de mili tie die 
niet met groot verlof zijn . 

Naar aanleiding van door militie-commis
sarissen in bun verslag omtrent bet in 1904 
gehouden onderzoek over de verlofgangers der 
militie te land gevraagde inlichting nopens de 
bierna bedoelde aangelegenheid, deelt de Mi
nister van Staat, Minister van Oorlog, mij 
onder dagteekening van 19 Januari j.l., Vllde 
afd., n°. 126, mede, dat miliciens, aan wie in
gevolge de regeling van den dienst voor bet 
blijvend gedeelte tijdelijk verlof is verleend, 
tijdens dit verlof geacbt worden in werkelijken 
dienst te zijn, zoodat bet bun later verleend 
groot verlof gerekend moet worden eerst een 
aanvang te bebben genomen op den dag, 
waarop bet tijdelijk verlof is veranderd in 
groot verlof. 

Op evenbedoelde miliciens is mitsdien van 
toepassing de bepaling van bet 4de lid van 
art. 99 van bet Koninklijk Besluit van 2 De
cember 1901 (Staatsblad n°. 230) aangevuld en 
gewijzigd bij dat van 17 October 1904 (Staats
blad n°. 234). 

U H .E .G. gelieve de burgemeesters en den 
militie-co=issaris in Uwe provincie met h et 
bovenstaande in kennis te stellen. 

De Ministe?· van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Mini_ster , 

De Secretm•is-Generaal, (get. ) DIJCKMEES~'ER. 

6 Februari 1905. BESLUIT , boudende wijzi
ging van het K oninklijk besluit van 17 De
cember 1901 (Staatsblad n°. 268), tot aan
wijzing der kan toren, waar de pasmunt 
tegen rijksdaalders, guldens en halve gul
dens kan worden ingewisseld. S. 37. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 12 der Muntwet 1901 ; 
Mede gelet op Ons besluit van den 31sten 

Maart 1904, n°. 80 ; 
Op de voordracht van Onzen l\'.linister van 

Financien van den lsten Februari 1905, n°. 65, 
(Generale Thesaurie) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat artikel 1, !•. c van Ons be

sluit van den 17den December 1901 (Staatsblad 
u0 • 268) zal gelezen worden als volgt: 

,,de kantoren der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen der lste, 2de en 3de klasse, 
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gevestigd in plaatsen, waar geen betaalmeesters
kantoor gevestigcl is." 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in hei Staats
blad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 6den F ebruari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Financilin , 
(get. ) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 17 Febr. 1905.) 

7 Februa.·i 1905. W ETTEN, hondende natnra-
satie van: 

Wilh e lm Laimbo c k. S. 38. 
Elia s Low e n s t e rn. S. 39. 
Johann Paul R e ijm e r. . 40. 
Hen d r i k Kn i p e r s. . 41. 
Paul Hermann B eye r. S. 42. 
G eo rg Casper von Klitzing. S.43. 
Anna Margaretha Bn e k e r s, W ed. 

van Ad o Ip h Ge or g G o tt I i e b 
J erosc h. S. 44. 

0 t t o Ka r I Sc ha e d t I e r. S. 45. 
J o hann Th e od o r Carl S c h ae cltl e r. 

S. 46. 
Johann Anton Lu d.wi g Bro o d. 

. 47. 
Hermann Ewa I cl B e hl e. 
Dank e r v an 't W es t e i n d e. 
B e r e n d Fun ck e. S. 50. 

48. 
S. 49. 

J oann es Antonius L y pp ens. S. 51. 
Na f t a I i Hi r s c h S p e r r. S. 52. 
J o h a nn C hristian K a rl Braun. 

s. 53. 
Ludwig W i I h e Im Braun. S. 54. 
Johann es Mariu s d e Brnijn. S.55. 
J o h an n H e in ri c h G e h I en. S. 66. 
W i 11 e m I o h an n e s L e ij d s. S. 67. 
F ran z i s c u s G as t a v L a u. S. 68. 
Bonn o J t1 liu s L eopo ld K r ull. 

s. 69. 

8 Februari 1905. BESLUI'f, bevelende cle bc
kendmaking van h et te 's G1·ai·enhage op 
6 April 1904 door N ederland en F,·ankrijk 
gesloten verdrag betreffende het tot stand 
brengen van lrnbelverbindingen. . 60. 

WIJ WILHELMINA ENZ. 

Gezien h et te 's G,,·avenhage op 6 April 1904 
door Nederlancl en Frankrijk gesloten verdrag 
betreffende het tot stand brengen van kabel
verbindingen, dat is goedgekeurd bij de wet 
van 30 December 1904 (Staatsblad n°. 270) en 
van welk verdrag een afdruk met vertaling 
aan dit besluit gehecht is ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti-

ging van gezegd verdrag mede te 's G1·avenhage 
zijn uitgewisseld op 26 Januari 1905; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6clen Februari 
1906, n°. 763, Directie van h et Protocol ; 

Hebben g@edgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegd verdrag, met 

vertaling, te bevelen door plaatsing van dit 
besluit in het Staatsblad. 

Onzc Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen Bestnur, worclen belast, ieder 
voor zooveel h em aangaat, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den 8sten F ebruari 1906. 
(get. ) WILHELMI A. 

De Minister van Buitenlanclsche Zaken, 
(get. ) R. MELYIL VA ' LYNDEN. 

(Ui tgeg. 17 Febr . 1905.) 

VE RTALlKG. 

Harn Majesteit de Koningin der Nederlan
den en de President der Fransche Republiek, 
de ontwikkeling van de telegraphische verbin
dingen Runner kolonien wenschende te bevor
deren , hebben besloten tot dit doe! eene over
eenkomst te sluiten en hebben tot Hunne weder
zijdsche gevolmacbtigden benoemd: 

Hare ~Iajesteit de K oningin der N ederlanden: 
den heer R. MELVIL Baron VAN LYNDEN, 

H oogstderzelver Minister van Bnitenlandsche 
Zaken , en 

De President der Fransche Republiek : 
den heer Ba YLIN DE MoNBEL, Bnitengewoon 

Gezant en Ge\7 0lmachtigd Minister van de 
l?ranscbe Republiek bij Hare Majesteit de Ko
ningin der £ ederlanclen, 

clie, na meclecleeling hnnner in goeden en 
behoorlijken vorm bevonclen volmachten, zijn 
overeengekomen als volgt : 

Art. I. 1. Aangev.ien de Nederlandsche Re
geering een onclerzeeschen kabel van Batavia 
naar P ontianak met landin~ op Billiton heeft 
tot stand en in exploitatie gebracht, zal cle 
Fransche Regecring voor haar eigen rekening 
een onderzeeschen kabel tot stand brengen of 
doen tot stand brengen tusscben een punt van 
Inclo-China nabij Saigon en het lanclingspunt 
nabij Pontianak van den voormelden kabel cler 
N eclerlanclsche Regeering tusschen cle kust van 
het eiland Java en de W estkust van Necler
lanclsch Borneo. De tot stand te brengen kabel 
zal eene tussch enlancling mogen hebben op bet 
eiland Poulo Condor. Intnsscben behouclt de 
Franscbe Regeering zich het recht voor om 
het tot stand brengen en de exploitatie van 
den kabel of de exploitatie alleen aan eene 
Fransche maatschappij toe te vertrouwen. 
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2. Indien de kabel tusschen Saigon en Pon
tianak voor rekening van de Franscbe Regee
ring wordt tot stand gebracbt, dan zal bet tot 
stand brengen gebeel en al gescbieden op kos
ten Yan die Regeering ; deze zal intusscben 
niet eigenaresse knnnen zijn van de kabelsectie 
gelegen op bet grondgebied en in de terri
toriale wateren van Nederlandscb-Borneo, noch 
eenig recht kunnen uitoefenen op deze sectie, 
welke zal toebehooren aan de N ederlandscbe 
Regecring, die den kostenden prijs daarvan 
aan de ·Fran cbe Regeering zal terngbetalen. 
Bovend ien zal de Neclerlandscbe Regeering op 
bare kosten de verbinding van bet landingspunt 
met bet kantoo,· te Pontianak ten uitvoer 
brengen. 

3 . Indien de Fransche Regeering bet ver
kieslijk oordeelt het tot stand brengen van den 
kabel en de exploitatie daarvan toe te vertrou
wen aan eene Franscbe maatschappij, die , er 
alsdan eigenaresse van zal zijn, verbindt de 
Nededandscbe RegeAring zicb, van stonde aan, 
om aan die maatscbappij, voor den duur van 
vecrtig jaren, bet vereischte landingsrecbt te 
verleenen onder de voorwaarden in art. VII 
§ 1 bierna voorzien. De Franscbe maatscbappij 
zal voor het tot stand brengen der verbinding 
tot bet kantoor te P ontianak zorgen. 

4 . Indien de Franscbe Regeering beslnit om 
slecbts de exploitatie van den kabel aau eene 
Fransche maatscbappij toe te vertronwen, ver
bindt de Nederlandscbe Regeering zich, van 
stonde 'aan, om aan die maatscbappij bet ver
eischte recht van exploitatie te verleenen onder 
voorwaarden in art. VII § 2 bierna voorzien. 

5. De ,erbinding bierbo,en voorzien zal tot 
exploitatie gereed moeten zijn binnen een ter
mijn van ten hoogste vijftien maanden gerekend 
van den datum van de ratificatie van de tegen
woordige o,ereenkomst. 

Art II. 1. De contracteerende Partijen ver
binclen zich, ieder voor betgeen baar betreft, 
tot bet nemen van de noodige beschikkingen 
om binnen den kortsten tijd de storingen op 
te heffen, welke mocbten voorkomen gedurende 
een termijn van veertig jaren, te rekenen van 
den aanvang van de exploitatie der kabels en 
lijnen tusscben Saigon en Pontianak eenerzijds 
en tus chen Pontianak en Batavia anderzijds. 

2. lndien de kabel van Saigon naar Pontia
nak tot stand wo,·dt gebracht op de wijze in 
art. I § :l voorzien, zal de N ederlandscbe 
Regeering aan de Fransche Regeering de uit
gaven terngbetalen, die deze mocht hebben 
gedaan voor de herstellingen van de kabelsec
tie gelegen in de Nederlandsche territoriale 
wateren. 

3. De Nederlandsche Regeering zal op hare 
kosten voorzien in de exploitatie van den ka
bel ten kantore te Pontianak, welks dieusttij
den in gemeen overleg zullen worden vast
gesteld. 

4. De toestellen op de lijnen van Saigon 
naar Pontianak en van Pontianak naar Batavia 
zullen zoodanig moeten worden opgesteld, dat 
zij de recbtstreekscbe uitwisseling van berich
ten tusscben Saigon en Batavia toelaten. 
Bovendien , en ten einde de snelbeid der over
brenging te verzekeren, zullen de verbindingen 
rechtstreeksch zijn tusscben Saigon en Pon
tianak eenerzijds en Pontianak en Batavia 
anderzijds, behoudens den tijd die erkend zal 
worden noodig te zijn om bet verkeer van de 
eilanden Poulo Condor en Billiton beboorlijk 
af te wikkelen. 

5. Indien bet tot stand brengen en de exploi
tatie van den kabel van Saigon naar Pontianak 
worden toevertrouwd aan eene Fransche maat
scbappij , verbindt de Fransche Regeering zich 
tot bet opheffen of doen opbeffen van storingen 
in den kortst mogelijken tijd, ingeval de maat
scbappij niet de vereiscbte maatregelen daar
toe mocbt nemen. 

A.rt. III. 1. Op de berichten, waarvoor van 
de voormelde lijnen wordt gebrnik gernaakt, 
zullen de regeleu worden toegepast van het 
telegraafverdrag van St. Petersburg en van 
bet van kracbt zijncle telegraafreglement. 

2. De bijzonderheden der exploitatie zullen 
worden geregeld tusschen de telegraafadminis
tratien der contracteerende Staten en even
tueel in de aan de maatscbappij, in a rt . I § 3 
en 4 bedoeld, nit te reiken concessien en voorts , 
nanrmate van behoefte aan wijziging, door 
bijzondere schikkingen. 

.A.rt. IV. Ten aanzien van bet stelsel der 
taksen en van de richting van bet ve rkeer 
worden door de contracteerende Regeer ingen 
de volgencle voorwaarden aangenomen voor de 
berichten, waarvoor van de kabels van Saigon 
naar Pontianak en van Pontianak naar Batavia 
gebruik wordt gernaakt: 

a. voor de bericbten komende van of be
stemd voor Nederlandscb-Indie zal, ten bate 
van bet N ederlandscb-Indiscbe Gouvernement, 
geen andere taks dan een eindtaks worden 
gebeven. Deze taks wordt bepaald op vier 
en veertig centimes (fr. 0.44) per woord; 

b. voor die van de evenbedoelde bericbten, 
welke alleen transito -bet eiland Java gaan, 
znl, ten bate van bet Nederlandsch-Indische 
Gouvernement, niet anders gebeven worden 
clan een transit-taks van twintig centimes 
(fr. 0.20) per woord; 



28 8 FF.BRUARI 1905. 

c. voor de berichten, waarvoor van andere 
lijnen van bet Nederlandsch-Indische Gouver
nement wordt gebruik gemaakt, zal ten bate 
van dat Gouvernement niet anders geheven 
worden dan een transit-taks van ten hoogste 
vier en veertig centimes (fr. 0.44) per woord . 

d. aan de voormelde berichten zullen ten 
goede komen alle verminderingen van eind- of 
transit-taksen die in gelijksoortige omstandig
heden aan andere ondernemingen mochten 
worden toegestaan : 

e. bij gelijk tarief, zullen van weerszijden 
over den weg Pontianak-Saigou, als zijude 
de mees t directe, gezonden worden de berich
ten, die geen aanwijzing van verzendingsweg 
dragen en afkomstig zijn van of bestemd voor 
hetzij de plaatsen door qen kabel van Pontia
nak naar Batavia bediend, t. w. Pontianak , 
bet eiland Billiton en bet eiland J ava, hetzij 
de landen door bet Fransche net in het verre 
Oosten bediend, t. w. Indo-China , Siam en 
Zuid-China (Amoy inbegrepen) ; 

f. de dagbladtelegrammen zullen eene ver• 
mindering genieten van ten minste drie-vijfden 
op bet tarief dat voor gewone telegrammen 
Yan toepassing is. 

Art. V. De Regeeringstelegrammen van de 
contrnctee~ende Regeeringen zullen eene ver· 
mindering van 50 pCt. genieten op bet totaal 
der taksen, welke tusschen Saigon en Batavia 
en omgekeerd worden geheven. 

Art. VI. 1. Indien de Fransche Regeering 
zulks wenscht, zal zij binnen een termijn van 
vijftien jaren, gerekend van den datum der 
ratificatie van de tegenwoordige overeenkomst, 
voor haar eigen rekening tot stand kunnen 
brengen of doen tot stand brengen : 

a. kabels uitgaande van Java (nabij Batavia 
of van andere in onderling overleg gekozen 
plaatsen) in de richting van den Indischen 
Oceaan; 

b. een kabel uitgaande van Java van een der 
bovenbedoelde plaatsen en gericht naar Saigon. 

De Nederlandsche Regeering zal nit de in 
gemeen overleg gekozen punten aan de kust 
die aanwijzen waar de kabels zullen moeten 
landen , en met bet oog op de bescherming 
van de Souvereiniteitsrechten van de :N eder• 
landsche Regeering, zal , voor wat betreft den 
eigendom en bet onderhoud van de kabelsec
tien welke in de Nederlandsche territoriale 
wateren gelegen zijn, zoowel als wat de land
lijnen en de exploitatie van de kantoren aan
gaat, worden gehandeld als in de artikelen I, 
§ 2 en II, § 2 en 3 is gezegd. 

2 . De Franscbe Regeering behondt zich het 
recht voor om het tot stand brengen en de 

exploitatie van deze kabels toe te vertronwen 
aan eene Fransche maatschappij , die ulsdan 
eigenaresse van die kabels zal zijn. In dit ge• 
val zal de Nederlandsche Regeering aan deze 
maatschappij bet landingsrecht verleenen onder 
de voorwaarden bedoeld in art. VII § 1 voor
zien en we! voor een termijn van veertig jaren. 

3 . De Fransche Regeering behoudt zich ge· 
lijkerwijs bet recht voor om alleen de exploi
tatie van deze zelfde kabels aan eene Fran
sche maatschappij toe te vertrouwen. In dat 
geval zal de N ederlandsch e Regeering aan die 
maatschappij vergunning verleenen voor het 
exploiteeren van die kabels in Nederlandsch
Indie onder de voorwaarden in art. "i~I § 2 
voorzien. 

Art. VII. 1. Beboudens de bijzonderheden, 
welke in de aan eene Fransche maatschappij 
uit te reiken concessien zullcn geregeld worden , 
zullen de voorwaarden, waaronder haa r de bij 
deze overeenkomst voorziene landingsrecb ten 
zullen worden vcrleend , de navolgende zijn : 

a. de maatschappij zal worden aaangewezen 
door de Fransche Regeering ; 

b. de landingsrechten en de eigendom der 
kabels van de maa tschappij, zullen niet kun 
nen worden overgedragen zonder de uitdruk· 
kolijke en schriftelijke toestemming van de 
N ederlandsche en van de Fransche Regeering; 

c. in N ederlandsch-Indie zal de maatschappij 
haren exploitatiedienst en de woning van den 
kantoorchef vestigen in de vertrekken, be
hoorende tot bet Nederlandsche gom·erne
mentskantoor, waarin de kabels uitkomen, 
tegen betaling van een huurprijs in gemeen
schappelijk overleg en zooveel mogelijk in 
overeenstemming met den plaatselijk gebruike
lijken vast te stellen. Boven di en zal de maat
schappij op hare kosten de verbindingslijn 
onderhouden tusschen het landingspunt en 
het bureau van exploitatie van den kabel ; 

d. de landingsrechten zullen in geen enkel 
opzicht inbreuk maken op de Souvereiniteits
rechten van Nederland ; bijgevolg zal de Ne
derlandsche Regeering binnen de grenzen van 
haar gebied en indien zij znlks noodig oor
deelt , te allen tijde, door haar e igen beambten 
in de exploitatie der Jijnen van de maatschappij 
kunnen doen voorzien. 

2. Indien de Fransche Regeering besluit 
gebruik te maken van de bevoegdheid in § 3 
van art. VI voorzien, zal de Fransche maat
schappij , behoudens de bijzonderheden die in 
de uit te reiken concessien zullen worden ge
regeld . gerechtigd zijn om de in dat artikel 
bedoelde kabels op de volgende voorwaarden 
te exploiteeren: 



8 ~•E B RU A R l 190 5. 29 

o. de maatscbappij zal worden aangewezen 
door de Franscb e Regeering; 

b. de exploitatie zal niet aan eene andere maat
scbappij kunnen worden overgedragen zonder 
de uitdrnkkelijke en scbriftelijke toestemming 
van de N ederlandscbe Regeering; 

c. in N ederlandscb-Indie zal de maatschapp ij 
baren exploitatiedienst en de woning van den 
kantoorchef vest igen in de ve rtrekkeu, be
boorende, tot het N ederlandscbe gouverne
mentskantoor, waarin de kabels uitkomen, 
tegen betal ing van een buurprijs in gemeen
scbappelijk over leg en moveel mogelijk in over
eenstemming met den plaatselijk gebruikelijken 
vast te stellen . Bovendien zal de Maat
scbappij op bare kosten de verbindingslijn 
onderhouden tusscben bet landingspunt en bet 
bureau van exploitatie van den kabel ; 

cl. de verg unning tot exploitatie zal in geen 
enkel opzicbt inbreuk maken op de Souve
reiniteitsrecbten van Nederland ; bijgevolg zal 
de N ederlandsche Regeering, binnen de gren
zen van baar gebied en indien zij zulks noodig 
oordeelt, te alien t ijde, door bare eigen be
ambten in de exploitatie der lijnen kunnen 
doen voorzien. 

A rt. VIII. V an bare zijde stem t de N eder
landscbe Regeering er in toe om voor de be
richten, waa rvoor v.an de in artikel VI be
doelde kabels gcbruik wordt gemaakt, dezelfde 
voordeelen uit een tariefsoogpunt toe te staan, 
als aan alle andere m aatschappijen welke in N e
derlandscb-Indie landende kabels bezitten ; bij
gevolg zullen de Nederlandscb-Indische eind
en transit-taksen in geen geval booger zijn 
dan die, welke in gelijksoortige omstandig
beden worden gebeven van de bericbten, 
waarvoor van andere lijnen gebruik wordt 
gemaakt en dezelfde berkomst en dezelfde be
stemming bebben. 

Art. IX . Indien de Franscbe Regeering den 
eigendom verkrijgt van den kabel bedoeld in 
artikel I , § 3 of van de kabels bedoeld in 
artikel VI, § 2, zal met bet oog op de be
scberming van de Souvereiniteitsrechten van 
de N ederlandscbe Regeering gehandeld wor
den , voor wat betreft den eigendom van de 
kabelsectien in de N ederlandsche territoriale 
wateren gelegen , zooals is gezegd in artikel I , 
§ 2, slechts met deze uitzondering, dat de 
N ederlandsche R egeAring aan de Fransche 
R egeering niet meer zal terugbetalen dan de 
waarde die deze sectien in zich _zelf zullen 
hebben, op bet oogenblik dat de N ederlandscbe 
Regeering ze in eigendom verkrijgt. Wat be
treft de landlijnen , bet onderhoud van de kabel
sectien in de terri toriale wateren en de explo_ita-

t ie van de kantoren, zal worden gebandeld als 
is gezegd in de artikelen I , § 2 e::i II, § 2 en 3. 

X. V oor de toepassing van de tegenwoord ige 
overeenkomst, zullen de territoriale wateren 
geacbt worden zicb uit te st rekken over drie · 
zeemijlen (tiO op den b reedtegraad) gerekend 
van bet b ij laag water droog vallende strand. 

XI. In afwachting dat een algemeen ver
drag, t usschen de contracteerende Regeeringen 
t e sluiten ingevolge art. 19 van bet verdrag 
van 29 Juli 1899 voot· de vreedzame beslecb
ting van internationale gesch illen , de arbitrage, 
verplicbt verklare in al de gevallen waarin 
moeilijkbeden tusschen hen mocbten komen 
te ontstaan ten opzichte van de uitlegging of 
de uitvoering van de tegenwoord ige overeen
komst, komen die Regeeringen van stonde aan 
overeen , dat die mogelijke moeilijkheden, ind ien 
zij niet langs diplomatieken weg opgelost kun
nen worden, zullen worden onderworpen aan 
b et P ermanente H of van Arbitrage, overeen
komst ig de bepalingen van bet genoernde ver
drag van 29 Juli 1899. 

In elk bijzonder geval zullen de con trac
teerende Regeeringen, alvoreus zich tot bet 
Hof te wenden , een bijzonder comprornis onder
teekenen, nauwkeurig omschrijvende bet onder
werp van bet geschil , de uitgestrektbeid van 
de macht de r scheidsrechters en de termijnen ten 
opzicbte van de samenstelling van bet scheids
gerecht en de rechtspleging in acht te nemen. 

Art. XII. D e tegenwoordige overeenkomst 
zal worden bekrachtigd en de akten van be
kracbtiging zuilen zoodra m ogelijk worden 
uitgewisseld te 's Gravenhage. 

Ten blijke waarvan , de hierboven genoemde 
gevolmachtigden de tegenwoordige overeen
komst bebben geteekend en er bunne zegels 
op hebben gesteld. 

Gedaan , in dubbel, te 's Gravenbage, den 
6den April 1904. 

(L . S .) (.Jjet. ) B•. f E LVIL YAN LY DEN. 

MOMBEL. 

8 F ebruari 1905. B ES L UIT , bevelende de be
kendmaking van bet door Nederland en 
(h iekenland den 2/15 October 1903 te A thene 
geteekende protocol tot regel ing van den 
toestand der naamlooze en andere vennoot
scbappen van bet eene land in bet andere. 
S. 61. 

WIJ WILHELMI A ' E NZ. 

Gezien bet door Nederland en Griekenland 
den 2/15 October 1903 te A thene geteekende 
p rotocol tot regeling van den toestand der 
naamlooze en andere vennootschappen van het 
eene land in bet andere, welk protocol , waar-
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van een afdruk, met vert>lliug, aau dit besluit 
gebecbt is , is goedgekeurd bij de wet vau 
30 December 1904 (Staatsblad n•. 281) ; 

Gelet op artikel 59 der Grondwet; 
Op de voordracbt van Ouzen Minister van 

Buitenlandscbe Zaken van den 19den Januari 
1905, 11°. 766, Directie van bet Protocol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voorzegd protocol bij dezen to bekracbtigen 

en de bekendmaking daarvau te bevelen door 
plaatsing van dit besluit in bet Staatsblacl. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
der bepalingen van meergenoemd protocol. 

's Gravenbage, den 8sten Februari 1905. 
(.get.) WILHELMI A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(.get.) R. MELVIL VAN LYNDEN. 

(Uitgeg. 21 Febr . 1905 ) 
VER'l'ALING . 

Dam· de Regeering van Hare Majesteit de 
Koningin der ederlauden en de Regeering 
van Zijne Majesteit den Koning der Hellenen 
in bet belang van den bandel der beide landen 
den toestand der Nederlandscbe en Griekscbe 
naamlooze vennootscbappen in die landen 
wederkeerig wenscben te regelen, zoo zijn de 
ondergeteekenden kracbtens de bun vP.rleende 
machtiging het volgende overeengekomen : 

De naamlooze vennootscbappen en andere 
bandels-, nijverbeids- of financieele vennoot-

scbappen, die overeenkom tig de eigene ,yetten 
van een der beide contracteerende landen ziju 
of zullen zijn ingericbt en bewilligd, zulleu 
over en weer erkend worden , met het geYolg 
dat die venuootscbappen binnen bet grond
gebied van de andere Partij alle hare recb ten 
zullen kuunen uitoefenen en in rechten op
treden , betzij om eene recbtsvordering in te 
stellen, betzij om zicb daartegen te verweren, 
zonder andere voorwaarde clan dat zij zich 
gedragen naar de wetten van het land. 

Dit Protocol zal in elk der beide contrac
teerende Staten van kracht ziju van zijne afkon
diging in het Staatsblad a£, en zal van kracht 
blijven tot na verloop van een jaar, te reke
nen van den dag, waarop de eene of <le andere 
der contracteerende Regeeringen het zal bebben 
opgezegd . 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden , 
de beeren P. C. VAN LENNEP, Zaakgelastigde 
van Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen en D. G. RHALLY8, Voorzitter van 
den M.inisterraad, Minister van Buitenlandscbe 
Zaken van Zijne Majesteit den Koning der 
Hellenen, dit Protocol onderteekend en van 
bun zegels bebben voorzien, onder voorbehoud 
van de goedkeuring daarvan door de Neder
landscbe Staten-Generaal. 

Gedaan, in dubbel, te Athene, den :Vi5 Oc
tober 1903. 

(L. S.) (.get. ) P . C. YAN LExxn. 
D. G. RHALLY . 

9 Februari 1905. WET, tot vaststelling van het vijfcle hoofdstuk der Staatsbegrnoting YOOr het 
dienstjaar 1905. S. 62. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk der begrooting van de Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1905, betreffende bet Departenient van B innenlandsche Zaken, vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt: 

l• AFD.: Kosten ,an bet Depar:tement. Art. 1-7. . f 226,878.50 

2• AFD.: Binnenlandsch Bestuur. 
a. Kosten van bet bestuur der provincien: 

Art. 8-11. oordbrabant 
12- 15. Gelderland . 
16-19. Zuidholland . 
20-24. 
25- 28. 
29-32. 
33-36. 

oorholland. 
Zeeland . 
Utrecht . 
Friesland. 

37-40. Overijssel. 
41-44. Groningen 
45-48. Drentbe . 
49-52. Limburg . 

b. Armwezen. Art. 53- 55 

f 93,603.50 
76,846.50 
85,038.-
84,315.-
83,250.-
57,985.-
67,777.-
61,304.-
85,200.-
52,740.-
64,443.50 

313,500.-
c. Volksgezondbeid en volkshuisvesting. A.-t. 56-73 470,146.-
ct. Krankzinnigenwezen. Art. 74-82 244,635.-
e. Verdere uitgaven betrekkelijk bet binnenlandscb bestuur. Art. 83-98. ,, 126,094.50 

- - - - - --! 1,966,878.-
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3° A:tm.: Nationale militie en schutterijen. Art. 99-101 
4• Onderwijs 

Hoog~r onderwijs. 

A.-t. 102-105. Rijks-universiteit te Leiden. 
,, 106-108. Rijks-universiteit te Utrecht . 

109-111. Rijks-universiteit te Groningen 

Verdet·e «itgaven betrekkelijk het lwoger ondet-wijs. 

. f 

Art. 112. Uitgaven voor den dienst der Rijks-universiteiten , niet begrepen 
in de artt. 102 tot en met 111, van zoodanigen aard als, volgens beslissing 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, tot en met het jaar 1878 gekweten 
zijn uit de oµgebeven fondsen, becloelcl bij art. 113 der wet v11n 28 April 1876 
(Staatsblad n°. 102) . 

At·t. 113. Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd kerkge
nootschap vanwege clat genootschap . 

Art. 114. Kweekscholen cler godgeleerdheid voor de Evangeliscb-Luther
schen en Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding van studenten bij 
de Hersteld-Evangeliscb-Lntberschen. 

At·t. 115. Seminarien voor bet Roomscb-Katboliek kerkgenootscbap . 
116. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met godgeleerd 

en godsdienstonderwijs voor de I sraelietiscbe kerkgenootscbappen . 
At·t. 117. Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde prijsvragen, 

uitgescbreven door de Rijks-universiteiten . 
Art. 118. Beurzen voor studeerenden aan Rijks-universiteiten. 

119. Beurs ter begeving van den beer van Warmond en uitkeering 
aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge van destijds aan de 
boogescbool te Leiden gekomen goederen, die later zijn te gelde gemaakt. 

Art. 120. Jaarwedde van een inspectenr der gymnasia . 
121. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur der gymnasia. ,, 
122. Subsidien aan gemeenten ten beboeve van bare gymnasia en 

pro-gymnasia. 
Art. 123. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uitgaven der 

geco=iteerden bedoeld in artt. 11 en 85bis, en der commissie, bedoeld in 
art. 12 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102) laatstelijk gewijzigd bij 
die van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 113) . 

Micldelbaar ondenoijs. 

a. S c b o o 1 t o e z i c b t. 

Art. 124. Jaarwedden van drie inspecteurs van het middelbaar onderwijs 
125. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de inspecteurs van het middel

baar onderwijs . 

b. Hoo g ere b n r g e r s c h o 1 en. 

Art. 126. Jaarwedden , verloftraktementen, toelagen en belooningen der 
leeraren, beambten en bedienden bij de Rijks-hoogere bnrgerscholen . 

At·t. 127. Aankoop van grond en gebouwen, huur en lasten van gebouwen, 
aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht, hulpmid
delen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van onver
mogeude leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, personeele hulp, 
scbrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks-hoogere burgerscholen. ,, 

Art. 128. Subsidien _aan gemeenten ten behoeve van hare hoogere burger
scbolen . 

c. P o 1 y t e c b n i s c h e S c h o o I. 

Art. 129. Jaarwedden, toelagen en belooningen der boogleeraren, leeraren, 
beambten en bedienden bij de Polytecbnische School. 

Art. 130. Aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, aankoop van 

31 

64,260.-

935,272.-
812,529.-
492,200.-

500.-

34,654.60 

10,000.-
13,580.-

19,600.-

1,000.-
14,400.-

390.-
4,000.-
1,250.-

254,000.-

15,000.-

11,400.-

6,300.-

620,440.-

110,980.-

234,500.-

271,771.-
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terrein , vuu r en licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbehoeften, 
kleeding der bedienden, reis- en verblijfkusten , personeele hulp, schrijfloonen 
en verdere uitgaven ten behoeve der Polytechnische School . f 

d. Scholen voor vakopleidi ng en teekenscho l e n. 

Art. 131. Kosten van onderzoek en van maatregelen noodig ter voorberei
ding van de eventueele oprichting van eene middelbare technische school . 

Art. 132. Subsidie aan de Nederlandsche school voor nijverheid en handel 
te Enschede . 

A1·t. 133. Subsidie aan de kweekschool voor rnachinisten te Amsterdam 
134. Subsidien aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. 
135. Subsidien aan inrichtingen voor handelsonderwijs 
136. Subsidien aan industriescbolen voor meisjes . 
137. Subsidien aan scholen voor ambachtsonderwijs . 
138. Subsidieu aau teekenscholen benevens medailles voor leerlingen 

d ier scholen . 

407,700.-

Me-morie. 

19,000.-
12,000.-
44,645.-
12,400.-
69,750.-

275,956.-

91,194.50 

e. Snbsidi en voor spec ial e inri chtingen voo_r midd elbaar onderwijs. 

Art. 139. Subsidien voor speciale inrichtingen van middelbaar onderwijs 

f. Ko s ten van e xa m e n s. 

Art. 140. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de com
rnissien tot bet afnernen der eindexarnens voor de hoogere burgerscholen en 
de Polytechnische School, benevens verdere kosten van die examens . 

Art. 141. Reis- en verblijfkosten on vacatiegelden der leden van de com
rnissien tot het examineeren van hen die wensohen te ontvangen eene akte 
van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs, eene der akten van be
kwaamheid vermeld in art. 65 ·, of eene akte van bekwaamheid voor het 
handteekenen, vermeld in art. 65bis der wet tot regeling van het lager onder
wijs, benevens verdere kosten van die examens, zoomede reis- en verblijfkosten 
en vacatiegelden en verdere uitgaven van de commissien aan welke is opge
dragen het voorbere iden van voorstellen tot wijziging van de artikelen der 
wetten tot regeling van het middelbaar en hooger onderwijs, betrekking heb
bende op de akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs, 
met uitzondering van die voor het schoolonderwijs in de land- en tuinbouwkunde. ., 

Lager onde,·wijs. 

Art. 142. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lager onderwijs . 
143. Reis-, verblijf- en bureelkosten der inspecteurs van het lager 

onderwijs . 
A?'t. 144. Jaarweclden en belooningen van de districts-schoolopzieners . 

145. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de districts-schoolopzieners 
146. Reis-, verblijf- en bureelkosten of abonnement deswege van en 

toelagen aan de arrondissements-sch oolopzieners. 
Art. 147. K osten der vergaderingen van de ambtenaren·, aan wie het toe

zicht op het lager onderwijs is opgedragen bij art. 67 der wet tot regeling 
van h et lager onderwijs . 

Art. 148. Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzers en be
dienden bij de Rijkskweekscholen tot opleiding van onderwijzers en van onder
wijzeressen en bij de daaraan verbonden leerscholen benevens tegemoetkoming 
in de huishuur van de onderwijzers bij de leerscholen 

Art. 149. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kweekelingen, op
geleid bij de Rijkskweekscholen . 

Art. 150. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en onderhoud van 
gebouwen en terrein en; vuur en licht ; hulpmiddelen voor het onderwijs; 
lokaalbehoeften ; personeele hulp en schrijfloonen , buitengewoon toezicht, het 
gebruik maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven ten be
hoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leerscholen. 

32,800.-

82,500.-

60,500.-

10,500.-

3,400.-
65,000.-
23,100.-

152,000.-

100.-

239,875.-

171,000.-

66,255.-
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A,·t. liil. Subsidien voor kweekscholen tot opleiding van onderwijzers en 
onderwijzeressen. f 316,500.-

A..t. 152. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers en onderwijze-
ressen en kosten van opleiding voor bet afleggen van bet examen ter verkrij-
g ing der akte van bekwaambeid voor de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek. ,, 487,000.-

.-ls t . 153. 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 
bet lager ondenvijs hebben verkregen 204,000.-

A.rt. 1.54. Subsiclien en toelagen aan cl e arronclisserri ents-schoolopziencrs 
ten gevolge van art. 22 van het Koninklijk besluit van 18 December 1900 
(S taatsblad n°. 210). . . ll ,000.-

Art. 155. Jaarweclden , belooningen en tegemoetkoming in de buishuur van 
onderwijzers bij de Rijks- lagere scbolen te :\Veststellingwerf, te Steenwijker
wold en te Vledder , benevens belooning clier onderwijzers voor het geven 
van b erhalingsonderwijs. . 16,720.-

A,·t. 156. Onderboud van gebouwen en terreinen, vuur en licbt ; bulpmid
delen voor het onderwijs; lokaalbehoeften ; buitengewoou opzicht ; personeele 
hulp ; scbrijfloonen en verdere uitgaveu voor de Rijks- lagere scboleu te W est-
stellingwerf , te Steenwijkerwold en te Vledder . 6,760.-

Art. 157. Subsidien aan gemeeuten tot bestrijdiu_g van jaarwedden van 
onderwijzers en onderwijzeresseu bij de lagere ~cboleu . 72,425.-

Ar t. 158. Bijdrage en vergoediug door bet Rijk aan de gemeenten in de 
kosten van baar lager onderwijs, ten gevolge van art. 45 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, in verband met art. 4 der wet van 24 Juni 1901 
(S taatsblad 11°. 187). ., 5,050,000.-

Art. 159. V ergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de kosten van 
haar lager onclerwijs over 1903 ten gevolge van art. 45 der wet tot regeling 
van b et lager ouclerwijs, in verband met a rt. 4 der wet van 24 Juni 1901 
(S taatsblad u0. 187). 35,000.-

Art. 160. Bijdrage aan cle gemeenteu in de aan de onderwijzers uit te 
keeren beloouing wegens het geven van herbalingsonderwijs . 178,560.-

Art. 1()1. Tijdelijk subsidie aan gemeenten, door de uitgaven tot eene be-
boorlijke inrichting van baar lager onclerwijs vereischt, onbillijk bezwaard 
(art. 49 der wet tot regeling van bet lnger onclerwijs) 550,000.-

Art. 162. Bijdragen van het Rijk aan bijzondere scbolen, ten gevolge van 
art . 54bis cler wet tot regeling van bet lage r onderwijs . ., 2,275,000.-

Art. 1()3. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de com
missien tot bet examineeren van hen die wcnscben te ontvangen eene der 
akten van bek-waambeicl , vermeld in art. 56 onder a en b of eene akte van 
bekwaambeid voor cle handwerken of voor de vrije en orde-oefeningen der 
gymnastiek, ve rmelcl in art. 65bis der wet tot regeling van bet lager oncler-
wijs, benevens verdere kosten van die examens . 138,000.-

Verdere t•itgaven betrekkelijk het onderwijs in het algemeen. 

Art. 164. Reis- en verb! ijfkosten en vacatiegelden en verdere kosten van 
cle Staatscommissie, aan welke is opgedragen bet voorbereiden van voorstellen 
tot reorganisati e van bet lager , middelbaar en hooger onderwijs, en van de 
d oo r di e S taatscommissie t e bare r voo rli chting te b enoernen subcommiss ien . ., 

Art. 165. Verscbillende uitgaven voor speciale inricbtingen voor onderwijs; 
grati:ficatien ; hulp- en aanmoedigingsmiddelen . 

Art. 166. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de commissie 
tot bet examineeren van hen die een diploma van geexamineerd en beeedigd 
Jandmeter wenscben te ontvangen, benevens verdere kosten van die examens. ., 

A,·t. 167. Kosten van vervaardig ing, inpakking en verzending van pleist.er
afgietsels ten beboeve van inricbtingen van onderwijs 

Art. 168. Jaarwedden en verdere belooningen van den bouwkundige en 
1905. 

6,000--

17,350.-

300.-

500.-

3 
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van de opzichters, belast met het toezich t op de gebouwen YOO r onclerwijs 
en van het personeel hij het hureel van den houwklrnclige. f 40,800.-

A,·t. 169. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig art ikel becloelde 
ambtenaren, huishouilelijke en verdere ui tgaven betreffencle het aan hen opge
drngen toe½icht . 

6• AFD.: Arbeid. 
A. Toezicht, bedoeld bij de Veiligheidswct en bij de Ar·beidswet . 

12,300.-

f 16,121,607.10 

Art. 170-172 . f 126,000.-
32,700.-

3-H,000.-
39,600.-

B. Kamers van arbeid. Art. 173- 176. 
C. Ongevallenwet 1901. Art. 177, 178 . 
D. Verschillende uitgaven. Art. 179- 186 

Kunsten en wetenschappen. A,·t. 187- 223 . 
~ eclerlandsche Staatscourant, H andelingen van de Staten-Generaal 

en Staatsblad. Art. 29.A- 228 . 

- - - --
! 642,200.-

f 

P ensioenen, toelagen, gratificatien, wacbtgelden, enz. Art. 2:.:lfl-236. ,, 
OnYoorziene behoeften. A•·t. 237. 

86 ,060.-

96,639,60 
984,940.60 
40,000.-

Totaal van bet Vde hoofdstuk f 19,911,403.60 

9 Februari 1906. W E T, houdende vaststelling van bet zesde hoofdstuk cler Staatsbegrooting 
voor het clienstjaar 1905. S. 63. 

Bij deze wet worclt bet Vlde hoofdstuk der begrooting rnn 
jaar 1906, betreffende h et Departement van Marine, vastgesteld 

taatsuitgaven voor bet clienst
zooals hierna verkort ,-olg t : · 

1• A 'FD.: K osten van beheer en administratie . 
:.:l• Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etabl is ementen 

en inricbtingen . 
P ersoneel der zeemacbt . 
Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting. H yd rographie. 
P ensioenen, onderstanden , wachtgelden, enz. 
Onvoorziene uitgaven. 

f 393,086.83 5 

,, 6,141 ,544.
" 4,924,097.62 
,, 2,763,101.
" 2,471 ,817.-

60,000.-

f 16,763,6,!6.45 5 

9 Februari 1906. W ET, tot vaststelling van het zevende boofd stuk B det· Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1906. S. 64. 

Bii deze wet wordt bet Vllde boofdstuk B der begrooting van Staatsuitga,,en , oor het 
dienstjaar 1906, betreffende het Departement van F inancien , vastgesteld zooal s bierna ve r
kort volgt : 

1• AFD.: Kosten van bet Departement . f 327,220.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld , van de rente-

b etal ing e n v an h e t A.gentschap v an b e t ~inis ter ie van F inan
cien te Amsterdam . . 

Kosten van 's Rijks schatkist . . 
Kosten van het Muntwezen . 
Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten 

en accijnzen, en van den waarborg en de belasting der gouden 
en. zilveren werken . 

o• Ko ten van administratie van het ½egel, de reg istratie, de succes ie, 
de hypotheken en bet kadaster, de ve rmogensbelasting, de 
Staatsloterij , de doroeinen onder beheer van het Departement 
van F inancien , het geldelijk behccr der groote wegen, marten 
en veren en der visscherijen op de Scheide en Zeeuwschc 
Rtroomen 

SJ ,400.-
101,018.50 
248,430.-

,, 6,305,058.-

.. 2,165,442.-
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7• A.b'D.: Kosten der Eerediensten 
S• Kosten van den Pensioenraad, pensioenen, enz. 

f 1,965,522.08' 
., 1,288,420.25 

9• Uitkeeringen, ve rschilleude uitgaven , wachtgelden , onderstanden , 
gratificatien en toelagen ., 15,023,150.-

10• Onvoorziene uitgaven . 36,000.-

f 27 ,544,660.83 6 

9 Feb,·uari 1905. WET, tot vaststelling van bet elfcle boofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1905. S. 65. 

Bij deze wet wordt bet XIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor bet dienst
jaar 1905, betreffende de onvoorzien e iiitgaven, vastgesteld tot een bed rag van f 50,000.-. 

9 Februari 1905. W :i,;T, tot vaststelling der begrooting van uitgaven ten beboeve van de vol
tooiing van b et vestingstelsel, dienst 1905. S. 66. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben , dat , ingevolgo de wet van 3 December 1874 

(Staatsblacl n°. 193), boudende bepalingen omtrent bet beheer der gelden bestemd tot vol
tooiing van bet vestingstelsel, eene afzonderlijke begrooting van de uitgaven van <lit onder
werp, voor den dienst van 1905, bij de wet beh oort te worden vastgesteld ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art . 1 . De begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel , 

aangewe½en, bij de wet van 18 April 1874 (S taatsblad n°. 64) wordt voor den dienst van 1905 
vastgesteld als volgt : 

Art. l. J aarwedden, toelagen en daggelden voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 
ingenieurs, opzich ters en teekenaars, toelagen voor officieren en opzichters der 
genie, reis- en verblijfkosten , bureel- en lokaalbehoeften , aankoop van instru-
menten , kaarten en verdere benoodigdheden . . f 40,000.-

Ar t. 2. Nieuwe werken met al hetgeen kan geacht worden daartoe te be
h ooren ; herstellen, veranderen en ve rbeteren van bestaande werken met den 
aankleve daarvan , aankoop en onteigening van perceelen ; kosten van exploten 
en processen ; afkoop van rechten ; kosten en ongelden betrekkelijk koop- en 
andere overeenkomsten ; het doen van grondboringen, waterpassingen, opme
tingen , enz.; een en antler voor de navermelde werken ter verbetering van de 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie: 

1°. verbeteren van de inmidatiemiddelen in de geheele linie; 
:2°. verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de 

geh eel e lini e. 

Art. 3. Als voren voor de navermelde werken te r verbete ring van de Stelling 
van den H elder : 

verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de ge
h eele stelling. 

Ar t. 4. Als vo,·en voor de navermelde werken ter ve rbetering van de .Stelling 
van A ,nsterda,n : 

1°. onteigening van g ronden en uitvoering van voorbereidende werkzaamheden 
voor ve rschillende werken in de stelling ; 

2°. maken van aardwerken, zandopboogingen, rnetsel- en betonwerk , enz. voor 
verschillende werken in de stelling ; 

3°. maken van bomvrije gebouwen met toebehooren 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 inlllldatiemiddelen ; 

:20,200.-

9,100. -

3* 
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7°. maken van loodsen, munitie- en buskrnitmagazijnen ; 
8°. aanleg van beplantingen ; 
9•. ,erschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de ge. 

heele stell ing ; 
10°. onteigening van gronden en verdere werken ten behoeve van de drinkwater

voorziening; 
11°. onteigening van gronden en verdere werken ten behoeve van het inrichten 

van groepdepots en sectorparken. 
- ----f 987,800.

Art. 5. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de Stelling 
van ' t Hollandsch Diep en het Volkerak: 

verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de positien 
van Willemstad eu Ooltgensplaat. 

A_,·t. 6. Als voren voor de navermelde werkeu ter verbetering van de Stelling 
van de Monden van de Maas en van het Har·ingvliet: 

verschi llende' verbeteringen van ondergeschikt bela,ng aan werken in de stelling. 

Art. 7. Materieel der genie voor het in staat van verdedig ing brengen der 
werken in verschillende stellingen. 

A,·t. 8. Doen van voorzieningen, opmetingen, waterpassingen, grondboringen, 
enz. in de verschillende linien en vest ingen, aJwaar, ingevolge de wet van 
18 April 1874 (S taatsblad n°. 64), werkeu tot voltooiing van het vestingstelsel 
aangelegd of verbeterd moeten worden en voor welke in de voorgaande artikels 
geene gelden zijn uitget rokken . 

Art. 9. Onvoorzieue uitgaven. 

500.-

500.-

18,900.-

2,000.-
50,000.-

Totaal . f 1,129,000.-

2. Tot dekking der uitgaven, begrepen in de bij a rtikel 1 dezer wet vastgesielde begrooting, 
wordt aangewezen : 

a. de som van negenho·ncterd vijf en zestig duizend gulden, beschikbaar gesteld bij het VITiste 
hoofdstuk der begrooting- van Staatsuitgaven voor bet dienstjaar 1905; 

b. het vermoedelijk batig slot der rekening van ontvang en uitgaaf wegens de begrooting 
ten beh oeve van de voltooiing van bet vestingstelsel voor den dienst van 1904 ; 

c. de toevallige baten, welke gedurende bet jaar 1905 nit den aanleg der vestingwerken 
kunnen voortvloeien. 

3 . Wanneer het bedrag uitgetrokken bij een der artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 1 
dezer wet ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van bet voorschrift van 
het tweede lid van artikel 24 der wet van den 5den October 1841 (Staatsblad n°. 40), door 
overscb rij ving nit artikel 9 van b etzelfde artikel 1 worden aangevuld. 

4 . Op arfikel 9 van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1905 be
hoorende uitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijv ing niet 
vinden in een der andere a,·tikelen van genoemd artikel en moeten dienen ter voorziening in 
behoeften, die in den loop van dat dienstjaar onverwacht opkomen. 

Die uitgaverr worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracbt en omschreven. 
Lasten _en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 9den Februari 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, (get.) J. W. BERG.A.NSIUS. 

(Uitgeg. 18 Febr. 1905.) 

9 Febri,ari 1905. WET, tot vaststelliug vau het achtste hoofdstuk der Staatsb eg rooting voor 
het dienstjaar 1905. S. 67 . 

Bij deze wet wordt het VITiste hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1905, betreffende b et Departement van Oorlog, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 



10 l' [,; B It U A It 1 1 9 0 5. 

1• AFD.: Kosten ,·an het Departement . f 
2° Bezoldiging van bet personeel der staven van bet leger . 
3• Bezoldiging van bet personeel der militaire administratie 
4° Bezoldiging van bet personeel der verscbillende wapens en der 

landweer. 
5• Kosten van voeding vari onderofficieren en soldaten . 
6° Kosten van kleeding en uitrusting van onderofficieren en soldaten, 

van ledergoed en paardetuig en van onderhoud van wapenen 
7• Kosten van buisvesting, stalling, nacbtligging en reiniging. 
8• Aanschaffing, voeding en verzorging van paarden 
9• Studien, onderwijs en oefeningen 

10" Administratiekosten 
ll• Verscbillende uitgaven bij de staven en diensten en wapenkorp en . ,, 
12• Geneeskundige dienst . 
13• Inri cbtingen van onderwijs . 
14• Centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting en mil i-

taire verplegingsinricbtingen; aanscbaffing en onderboud van 
kampementsgoederen en velduitrusting . 

15• Artillerie-inricbtingen, magazijnen der artillerie, artillerie-mate-
rieel bij de korpsen en inricbtingen van bet leger en practiscbe 
oefeningen en proeven bij bet wapen der artillerie . 

16• Militaire verkenningen en Topograpbiscbe Inrichting . 
17• Dienst der Genie 
18• Kosten van verplaatsing van personen en goederen. . 
19• Subsidien, gratificatien en verdere uitgaven van bijzonderen aard . ,, 
20• Nonactiviteits-traktementen, pensioenen, onderstanden, lijfrenten, 

toelagen en wacbtgelden. 
21• Wapen der Marecbaussee 
22• Buitengewone uitgaven . 
23° Onvoorziene uitgaven . 
24• V oltooiing van bet vestingstelsel 
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214,121.-
215,730.-
271,842.-

6,401,509.-
3,054,772.-

2,774,525.-
743,745.-

1,764,165.-
489,600. -
120,770.-
497,739.-
1)32,257.-
423,565.-

410,046.-

1,808,315.-
76,091.-

800,830.-
198,050.-
84,620.-

3,123,075.-
857,323.-
896,460.-
50,000.-

\!65 ,000.-

f 27,174,140.-

10 Februari 1905. WET, tot vaststelling van het negencle boofclstuk cler Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1905. S. 68. 

Bij deze wet wordt bet IXde boofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven rnor het dienst• 
jaar 1905, betreffende bet JJeparte1nent van Wate1·staat , Handel en Nijve1·heicl, vastgesteld zooals 
hierna verkort volgt : 

l • Al'D.: Kosten van bet Departement. A,·t. 1-5 . . • . f 216,800.-
2• Waterstaat. 

A . Alge1neene zaken. 

Ar t. 6. Kosten van commissien, met inbegrip van bet drukken van ver• 
slagen en van reiskosten . 

Art. 7. Exploten en proceskosten 
8. Druk- en bindwerk, alsmede advertentien . 
9. Telegrapbiscbe bericbten . 

,, 10. Opnemingen, peilingen, proefnemingen en verdere uitgaven , betrek• 
king bebbende op de voorbereiding van werken; aankoop, herstel en berging 
van instrumenten . 

.d.,·t. 11. Herstel van in onderboud zijnde werken, van winter-en stormscbade. ,, 

B. Waterstaat. 

Art. 12. Jaarwedden van bet korps ingenieurs . 
13. J aarwedden en toelagen van bet korps opzichters, alsmede jaar

wedden en toelagen van de adjunct-opzicbters . . 

5,000.-
1,000.-

24,000 -
7,000.-

3,000.-
60,000.-

187,422.-

228,750.-
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Art. 14. Reis-, bureel- en verplaatsingskosten; vergoeding voor het ver
ricbten van veldwerk en voor bet gebruik van rijwielen ten behoeve van's Rijks 
dienst; aankoop van boeken en kaarten ten behoeve van bet korps ingenieurs 
en opzicbters en het verder personeel van den waterstaat, voor zooveel niet 
in een der volgende artikelen begrepen, alsmede van den inspecteur voor de 
Rijuvaart . f 

A,·t. 15. .Bezoldiging en toelagen van bet person eel in de bu reelen der 
ambtenaren van den waterstaat . 

A,·t. 16. Bezoldiging enz. voor bavenmeesters en de overige waterstaats
beambten . 

A1·t. 17. .Bezoldiging enz. voor de arbeiders bij de wegen, rivieren, kanalen, 
haven- en 7,eewerken enz . 

A,·t. 18. Bezoldiging van bet personeel en den concierge vooi· den alge
meenen dienst van den waterstaat 

Art. 19. Waarneming van winddruk en waterhoogten enz. met inbegrip van 
materieel 

A,·t. 20. Waterstaatskaart . 
21. Ri vierkaart . 
22. Onderzoek naar den waterstaatkundigen toestand des lands . 
23. Onderhoud enz. der verkenmerken van bet berziene Amsterdam

sche peil en van de nauwkeurigbeidswaterpassing . 
A.rt. 24. Buitengewone co1Tespondentie enz. bij ijsgang en boog opperwater. ., 

25. IJsopruiming . 
26. Belooning van den inspecteur voor de Rijnvaart . 
27. Toelage aan den ontvanger der directe belastingen enz. te Lobith 

voor de samenstelling der statistieke gegevens voor de Rijnvaart . 
Art. 28. Belooning der commissien van deskundigen voor de Rijnvaart te 

Amsterdam, Rotterdam en Dordrecbt . 
A.rt. 29. Verbetering der Rivieren de Rijo en de L ek 

30. Verbetering van de rivier de Waal. 
31. Verbetering van de rivier de IJssel. 
32. Verbetering van de rivie1· de Merwede en van de Killen. 
33. Verbetering van de Dordtscbe Waterwegen. . 
34. V erbetering enz. van bet Hollandscb Diep en bet Haringvliet 
35. V erbetering enz. van de rivier de Maas in Limburg, Noord

braban t en Gelderland . 
Art. 36. Verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, ingevolge de 

wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad n•. 4) . 
Art . 37-40. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reiskosten, alsmede 

kosten van de werkzaambeden voor bet uitbakenen, waterpassen, enz. ten be
boeve van het werk genoemd sub art. 36 . 

Art. 41. Onderboud enz. van ·de werken voor b et verleggen van de Maas
monding en der werken en vaargeul op de Donge 

.,h·t. 42. Onderboud van de kribben in de Dintel bij Dinteloord . 
43. Onderboud enz. van den waterweg van Rotterdam naar zee, langs 

de nieu we ~Iaa , het Scheur en aan den Hoek van Holland; verbetering van 
de Nieuwe Maas beneden de Oostpunt van Rozenburg . 

A,·t. 44. Onderhoud enz. van de werken van den Hollandscben IJ ssel, met 
de verdieping van de rivier beneden Gouda . 

Art. 45. Onderboud van de Lingewerken . 
46. Onderhoud enz. van bet Zwarte Water 
47. Onderhoud enz. van bet Zwolscbe Diep 
48. Onderhond e07,. van de Vecht in Overijssel. 
49. Onderhoud enz. aan de Binnen- en Buiten-Aa in Groningen 
50. Onderboud enz. van de drie overlaten in den Waaldijk boven Dalem 

en in het Wijdscbild, van de groote innndatie- of hulpsluis in den Waaldijk 
te Dalem, de slnizen, h eulen en duikers te Gorincbem. 

112,250.~ 

114,200.-

523,817.-

234,740.-

30,050.-

20,080.-
2,000.-

12,000.-
7,000.-

250.-
5,000.-

15,000.-
1,000.-

1,500.-

6,000. -
147,800.-
276,500.-
52,286.-

108,000.-
53,000.-
63,400.-

2-27,800.-

498,340.-

24,260.-

139,500.-
1,000.-

398,000.-

16,500.-
7,000.-
5,500.-

24,000.-
250,000.-

4,175.-

8,000.-
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Art. 51. Onderhoud enz. van de duikersluis in den Krommen Rijn te W ijk 
bij Duurstede f 

Art. 52. Ondcrhond em:. van de pei lschalen te E lburg en -N ijkerk 
53. Onderhoud, herstel en verbetering van de zee- en oeverwerken, helm

en stro'obeplantingen ; onderhoud, verbetering en Yernieuwing van peilschalen; 
havens te Hellevoetslui s en Goedereede en daarmede in verband staande uit
gaven in Zuidholland 

Art. 54. Idem in No0rdholland ; alsmede van de havens te Vlielai;id, Urk 
en Marken. 

Art. 55. Voorziening in de verclecliging van de Noordzeekust in de provincie 
Noorclhollancl, tusschen de Heldersche en Honclsbossche zeeweringen, ingevolge 
de wet Yan 15 Juli 1898 (Staalsblacl n°. 187) . 

Art. 56. Onderhoud, herstel en verbeter ing van de zee- en oeverwerken, helm
en stroobeplantingen; onderhoud, verbetering en vernieuwing van peilschalen 
in Zeeland, alsmede van de havens te V eern, V liss ingen en de binnemeede 
van Brouwershaven 

A,·t. 57. Idem in Friesland . 
58. Idem in Overijssel . 
59. Idem in Groningen . 
60. Verbetering van het Slenk, zijnde bet buitendijksch vaarwater tus-

schen Zoutkamp en het Dokkumerdiep. . . . . . . . . . 
A,·t. 61. Bijdrage in bet tekort der uitgaven ..:oor zeewering en oevervoor

ziening van de calamiteuse polders in de provincie Zeeland, ingevolge de wet 
van 19 Juli 1870 (Staatsblacl n°. 119) . 

Art. 62. Wegruimen en bergen van wrakken en hunne ladingen . 
63. Onderhoud, herstel en verbetering van de havens en b are toegangen 

daaronder begrepen de riYierwerken bij de havens te Moerdijk en Willemstad; 
onderboud, herstel en vern ieuwing van peilschalen en daarmede in verband 
staande uitgaven in Noordbrabant. . 

Art. 64. Aanleg van eene buitenbaven tot toegang naar eene door de ge
meente 's Gravenbage aan te leggen visschershaven te Scheveningen, inge
v.olge de wet van 24 Juli 1899 (Staatsblad n°. 194). . 

Art. 65. Onderhoud, herstel en verbetering van de havens en hare toegan
gen , daaronder begrepen het Krabbersgat; onderhoud, herstel en vern ieuwing 
van peilschalen, en daarmede in verband staande uitgaven in Noordholland . ,, 

Art. 66. Idem in Zeeland, daaronder begrepen de aanleg- en losplaats bij 
de I sabellasluis en het postbaventje te Gorishoek . 

Art. 67. Idem in Friesland . 
68. Idem in Overijssel . 
69. Idem in Groningen. 
70. Onderhoud enz. van het Merwedekanaal en het Zederikkanaal. 
71. Onderhoud euz. van de Znid-Willemsvaart. 
72. Aanleg, onderhond en bediening van telegraphische verbindingen, 

meubilair en verder materieel . 
Art. 73. Onderhoud enz. van de gekanalisecrde Dieze . 

74. Onderhoud enz. van het kanaal van Apeldoorn naar den I.Jssel . 
75. Onderboud enz. van het kanaal door Voorne . 
76. Onderhoud enz. van sluizen en bruggen op den waterweg van 

Amsterdam naar Rotterdam . 
Art. 77. Onderhoud enz. van het Noordhollanclsch kanaal. 

78. Onderhoud enz. van het kanaal van Amsterdam naar de N oordzee . ,, 
79 . Ve,·betering van het Noordzeekanaal , ingevolge de wet van 24 Juli 

1899 (Staatsblacl n°. 195.) . 
Art. 80. Onderhoud enz. van de visschersha,en te IJmuiden 

81. Onderhoud enz. van h et Tienhovensche kanaal 
82. Onderhoud euz. van de vaart tusschen Amsterdam en Vreeswijk . ,, 
83. Onderhoud enz. van bet jaagpad langs bet Spaarne. 

39 

190.-
450. -

35,000.-

241,300.-

99,000.-

50,500.-
28,000. -
24,500. -
5,000.-

150,000.-
30,000.-

8,000. -

100,000.-

43,100.-

27,600.-
39,000. -
3,600.- . 

90,000.-
445,275.-
119,400.-

2,542.-
18,000.-
18,000.-
28,000.-

6,000.-
130,000.-
563,500. -

1,500,000.-
248,800.-

600.-
8,300.-

600.-
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Ad. 84. Onderhoud enz. van bet kanaal van Terneuzen 
,, 85. Verbetering van bet kanaal van Gent naar Terneuzen, ingevolge 

overeenkomst met Belgie van 29 Juni 1895 . 
Art. 86. Onderhoud enz. van bet kanaal van Sluis naar Brugge 

87. Onderhoud enz. van bet kanaal door Zuid-Beveland. 
88. Onderhoud enz. van bet kanaal door W alcberen . 
89. Onderhoud ern1. van de kanalen van Doklrnm naar Gerben-Alles

verlaat en Koll um, de Kiestrazijl, de Bur·gwerderbrug en de brng in de Leegte, 
het oostelijk kanaalboord van de Munnikezij lsterrijt, het Wijd der Linde 

A,·t. 90. Onderhoud en werking- van de stoomwerktuigen van het Noord-
Willemskanaal . 

Art. 91. Onderboud enz. van het k:maal het Meppelerdiep 
92. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel . 
93. Onderboud enz. van het Veenhuize1·kanaal . 
94. Onderhoud enz. van de Drentsche Hoofd- en Beilervaarten 

" 
95. Onderhoud enz. van bet N oorderkanaal of de Noordervaart in Lim-

f 64,500.-

,, 2,500,000.-
450.-

116,300.-
99,500.-

10,200.-

1-!,000.
:!3,500.-
11 ,500.-
4,000.-

74,500.-

burg en bet zijkanaal naar de .Maas in de ri ch ting tusschen N eer en K essel . ,, 4,500.-
500.-Art. 96. Onderh oud enz. van bet Geldorn sche Niorskanaal 

,, 97-107. Onderbo_ud, berstel en ve rbetering van wogen en bruggen 
en daarbij behoorende werken, beplantingen, benevens daarmede in verband 
staande uitgaven in de verschillende provin~ien. 

A,·t. 108. Onderboud enz. van veren en schipbruggen . 
,, 109. Subsidien voor onderwerpen, waarvoor reeds bij de laatstvoor

gaancle begrooting bijd1·agen zijn toege taan . 
A,·t. 110. Bijdrage aan de gemcente Eibergen in de kosten van verbetering 

en verbarding van wegen . 
Art. 111. Bijdrage aan de provinoie Overijssel in de kosten van bet op

maken van een ontwerp voor de verbetering van de Dinkel . 
A,·t. 112. Bijdrage aan de provincie Overijssel in de kosten van de ver

betering der afwatering op de Pruissische g rens 
Art. 113. :Nieuwe subsidien . 

C. Landsgebouwen. 

Art, 114. Jaarwedden van de beide Rijksbouwmeesters, alsmede jaarweclden 
en toelagen van het verder· vaste personeel, belast met bet toezicht op de 
landsgebouwen en op de .bij de D epartementen van Waterstaat, H andel en 
Nijverheid en van Financien in gebruik zijnd e gebouwen . 

Art. 115. Toelagen van bet vaste person eel voor bet honden van toezich t 
bij de uitvoering van bouwwerken. 

A,·t. 116. Reis-, burecl- en verplaatsingskosten van het personeel der lancls
gebouwen . 

Art. 117. Bezoldiging en toelagen van de vaste werklieden bij de lands
gebouwen . 

A,·t. 118. Onderhoud, lasten, h erstel en verbctering van de landsgebou wen 
e n te rt'e inen te 's GraYe n hage. 

Art. 119. Brandweer en brandweertelegraaf; duinwater voor de fontein op 
het Binnenhof ; verlichting van het Binnenbof . 

A,·t. 120. Huur, inrichting, onderhoud en bewaking van lokalen tijclelijk in 
gebruik . 

Art. 121. Voortzetting van het onderzoek en de h erstelling van de Grafe
lijke zalen op het Binnenhof te 's Gravenhage . . 

Art. 122. Uitbreiding en betere beveiliging tegen brandgevaar van gebouwen, 
behoorende tot het Departement van Oorlog te 's Gravenhage . 

A,·t. 123. Voorziening in verwarming en ventilatie in de ,·ergaderzaal van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal . 

716,300.-
77,875.-

265,404.2] 

8,000. -

2,500 -

12,390.-
2,000.-

39,!'lii0.

:! ,000.-

1:3 ,500.-

8,000.-

(j!) ,000. -

:!,750.-

31,000.-

iiii,000.-

105,000.-

...lle,norie. 

/ 12,30"!, 796.21 
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3• . .A.b"D .: poorwegen . 
Art. 124. Kosten van commissien met iubegrip van het drukken van 

verslagen . f 
Art. 125. Exploten en proceskosten 
Art. 126. Druk- en bindwerk, alsmcde advertentien en daarmede in verband 

staaude uitgaven . 
A,·t. 127. J·aarwedden van den Raacl en het verder person eel voor bet toe

zicht op do spoorwegdiensten en schrijfloonen 
Art. 12 . Rei • en verplaatsingsko ten voor het toezioht op de spoonveg

diensten. 
A,·t. 129. Materieel en arbe idsloon voor bet toezicbt op de spoorwegdien ten. ,, 

,, 130. Jaarweclclen van den Rijksoommis ari s en van den adjunot-Rijks
commissaris bij de Maatsobappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij 
cle Hollandsobe IJzeren Spoorwegmaatschappij . 

A,·t. 131. Burce!- en reiskosten van do hierboven genoemde ambtenaren 
13:2. Jaarwedde van den RijksCQmmi saris voor spoorwegen met be

perkte snelheid . 
Art. 133. Bureel- en rei skosten van den hierboven genoemden ambtenaar . ,, 

,, 134. Bijdrage aan de internationale commiss ie voor spoorwegcongre son. ,, 
136. Bijd rage in de kosten van bet internationaal bureel voor spoorweg

vervoer te .Bern . 
Art. 136. Brug over den I J ssel bij W estervoort. . 

137. Brug over de Gonwe bij Gouda . 
13 . V ervanging van den overweg in den L eid oben straatweg nabij 

Utrecht door eeno onderdoorgang . . 
A,·t. 139. Maken van een onderdoorgang nevens den overweg bij de "ieuw

stad te Zutpben . 
Art. 140. Uitj)reiding van bet station en van bet hoofdgebouw op bet 

tation H engelo . 
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3,500.-
1,000.-

2,000.-

146,960.-

21,600.-
19,000.-

3,000.-
300.-

2,500.-
600.-
250.-

800.-
76,000.-

200,000.-

40,000.-

38,000.-

16,000.-
Art. 141. V ernieuwing van de westelijke viaduct te Amsterdam . " 1,000,000.-

,, 142. Station van den Staatsspoonveg van Amersfoort naar Nijmegen, 
te Amer foort . 

Art. 143. U itgaven voortYloeiende uit artikel 10, sub 1°., 2°., 3°. en 6°., der 
ovoreenkomsten van 21 Januari 1890, bekrachtigd bij cle wet van 22 J uli 1890 
(Staatsblad n°. 134). 

A,·t. 144. U itgaven voortvloeiende uit art. 20, al. 7, der overeeukomsten 
van 21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Jul i 1890 (Staatsbla<t n°. 134). ,, 

A,·t . 146. itgaven voortvloeiende nit de toepassing van art. 16 der wet 
van 9 April 1876 (Staatsblad n°. 67) . 

Art. 146. K osten van aanleg, onderhoud of verbetering van wegen, kaden, 
bruggen en andere werken, in verband met de ' taats poorwegen . 

Art. 147. Renten over bet jaar 1905 aan Belgie uit te keeren, van de kosten 
rnn werken tot uitbreiding van b et station E s cben, ingevolge regeling met 
de Belgiscbe Reg ering getroffen, tot uitvoering van art. 17 der, voor zooveel 
noodig, bij de wet van 22 April 1880 (Staafsblad n°. 63) bekrachtigde overeen
komst van 31 October 1879 . 

Art. 148. Uitkeering aan Belgie voor de exploitatio der gedeelten van clen spoor
weg van '.L' ilburg naar Turnhout, gelegen op door N ederlandsch grondgebied 
ingeslo ten , tot B elg isch grondgebied beh oorc nde pe rceelen , vastgestelcl in 
art. VII, 2de lid, van cle b ij de wet van 2 Apri l 1898 (Staatsblad n°. 81) goed
gekeurde overeenkomst met Belgie van 23 April 1897 . 

Art. 149. Ko ten van bet in voldoenden staat ,an onderhoud brengen der 
krachtens de wet van 2 April 1898 (Staatsblad n°. 1) van Belgie overgenomen 
N ederlandsche gedeelten der spoorweglijnen van Tilburg naar T urnhout ; van 
Antwerpen naar de P ruissiscbe grens in de ricbting van Gladbach ; van 
Hasselt naar Maastricht ; van Maastricht naar Aken en van Maastricbt naar 
Luik, ingevolge art. 8 der bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) be-

19,000.-

40,000.-

20,000.-

26,000.-

20,000.-

12,000.-

966.-
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krachtigde overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen f 

Ast. 150. Rentelooze voorschotten, bij de wet uit 's Rijks schatkist beschik
baar gesteld, voor den aanleg van spoorwegen, bedoeld bij de wet van 9 Juli 
1900 (Staatsblad n°. 118) . 

Art. 151. Stortingen op door den Staat genomen aandeelen in bet maat
schappelijk kapitaal der Noordooster-locaalspoorwegmaatschappij 

Art. 152. Uitgaven voortvloeiende uit art.11 der overeenkomst van 9/10/14 No
Yember 1899 tusschen den Staat der Nederlanden, de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen en de N oordooster-locaalspoorwegmaatschappij, 
waarvan bet on twerp is goedgekeurd bij de wet van 15 Juli 1898 (Staatsblad n°. 185) ,, 

Art. 153. Aanleg en onderhoud van eene haven te N umansdorp met daartoe 
behoorende uitgaven, in verband met den stoomtramweg Zuid-Beijerland
Rotterdam. 

Art. 154. Aanleg en onderhoud van havens aan het Zijpe, met daartoe be
hoorende uitgaven, in verband met de stoomtramwegen van Zijpe naar Brou
wershaven en van Willempolder naar Steenbergen. 

Art. 155. vVerken in verband met den aanleg van stoomtramwegen, inge
volge de wetten van 23 Mei 1899 (Staa.tsblad n°. 140) en van 24 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 179). 

4,500.-

800,000.-

800,000.-

240,000.-

7,000.-

17,500.-

250,000.-

f 3,825,365.-
4• AFD.: 

A . 
B. 
c. 
D. 

Handel en Nijveheid. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Art. 156- 159. f 
Zeevisscherijen. Art. 160- 167 . 
Rijksinstituut voor het onderzoek der zee. Art. 168-170 
IJkwezen . A1·t. 171-173 

E. Mijnwezen. Art. 174-182 . 
F. Scheepvaart. Art. 183-192 
G. Stoomwezen. A1·f. 193- 195 
H. Hinderwet Art. 196 . 
1. Verschillende uitgaven. A1·t. 197- 203bis 

79,430.-
40,860.-
25,850.-

113,013.-
1,039,075.-

239,950.-
74,800.
'..l,500.-

26,275.-

f 1,641 ,753.-
5• AFD.: Landbouw. 
Art. 204. Jaarwedde van den inspecteur van den landbouw . 

205. Reis-, verblijf- en bureelkosten van den inspecteur van den landbouw ,, 
206. J aarwedde van den inspecteur van het middelbaar onderwijs, belast 

met bet toezicht op de landbouwscbolen 
A.rt. 207. Reis- , verblijf- en bureelkosten van den inspecteur van het middel

baar onderwijs, belast met bet toezicht op de Jandbouwscholen . 
Art. 208. Jaarwedden, toelagen en belooning-en der leeraren, beambten en 

bedienden bij de inrichtingen van onderwijs te Wageningen, ressorteerende 
onder bet Departemen t van Waterstaat, Handel en Nijverheid . 

Art. 209. Kosten en ~ubsidien voor stichting, uitbreiding, aanbouw, onder
houd, huur en lasten van gebouwen , onderhoud en aankoop van meubelen, 
nmr en licht, aanvulling en uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddeleu 
YOOr bet ouderwijs, reis- en verblijfkosten; personeele hulp en schrijfloouen, 
administratieve, huishoudelijke en ve rdere uitgaveu ten behoeve der in het 
YO rige artikel bedoelde onderwijsinrichtingen. 

Art. 210. Subsidien ten behoeve van het onderwijs in land- en tuinbouw 
en houtteelt, voor landbouw en zuivelconsulenten, toelagen voor het opleiden 
Yan landbouw- en tninbouwonderwijzers, zoomede jaarwedden, reis- en verblijf
kosten van adspirant Rijksland- en Rijkstninbonwleeraren en van een adspirant
Jnudbouwingenieur en vergoeding voor bet gebruik van eigen rijwiel ten be
hoeve van 's Rijks dienst van die ambtenaren 

Art. 211. Snbsidien en andere uitgaven ten behoeve van cursussen in 
hoefbeslag . 

3,500.-
1,100.-

3,500.-

1,100. -

112,200.-

69,936.-

103,250.-

3,600.-
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Ai·t. 212. Jaarwedden, toelagen en belooningen van hct personeel bij de 
Rijksland- en Rijkstuinbouwwinterscholen . . f 

Art. 212bis. Onderhoud en aankoop van meubelen,' vuur en licht, aanvul
ling en uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, 
reis- en verblijfkosten , personeele hulp en schrijfloonen, administratieve, huis
houdelijke en verdere uitgaven ten behoeve der Rijksland- en Rijkstuinbouw
winter cholen, zoomcde kosten van de bij die imichtingen behoorende school
tuinen . 

A,·t. 213. Reis- en verblijfkosten van den directeur der Rijkslandbouw
winterschool te Gl'Oningen, van de vaste leeraren aan de Rijksland- en Rijks
tuinbouwwinterscholen, zoomede van den directeur der gemeentelijke laud
bouwwinterschool tc Veendam en vergoeding voor het gebruik van eigen 
rijwiel ten beboeve van 's Rijks dienst voor reizen te doen in het belang van 
den landbouw 

Art. 214. Kosten voortvloeiende uit de oprichting en instandbouding eener 
Rijkszuivelschool te Bol sward 

At·t. 215. Ja:irwedden van Rijkslandbouwleeraren en van Rijkstuinbouw
eeraren. . 

A.,·t. 216. Heis-, verblijf-, verplaatsings- en bureelkosten der Rijksland- en 
Rijkstninbouwleeraren, vergoeding voor het gebruik van eigen rijwiel ten be
hoeve van 's Rijks clienst, benevens kosten van werktuigen, platen, boeken 
en bincl wcrk en van vergacleringen van Rijkslancl- en Rijkstuinbouwleeraren 
en van zuivelconsulenten . 

A,·t. 217 . . Jaarwedden, toelagen en belooningen van de directeuren en overige 
ambtenaren en bedienden aan de Rijkslandbouwproefstations. 

A..t. 218. Aanbouw, ondetboucl, hum· en lasten van gebouwen, aankoop 
van gl'Ond en gebouwen, vuur en licht, werktuigen, gereedscbappen, bureel-
en lokaalbehoeften, reis-, verblijf- en verplaatsingskosten, vergoeding voor bet 
gebrnik van eigen rijwiel ten behoeve van 's Rijks dienst, personeele hulp, 
scbrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijkslandbouwproefstations 
en de proefzuivelboerderij te H oorn; subsidie ten behoeve van de proefzuivel
boerderij te Hoorn, zoomede ko ten voortvloeiende uit wetenscbappelijke proef
nemingen in bet belang van den landbouw; reis-, verblijf- en bureelkosten 
van de leden der commissie van toezicht op de Rijkslandbouwproefstations . ,, 

A.-t. 219. Bijdrage in de kosten van aanleg en exploitatie van proefvelden 
en claarmede in verband staande uitgaven . 

Art. 220. Subsidie aan het pbytopathologisch laboratorium ,,WILLIE 
00:llMELIN-SCHOL'l'EN" te Amsterdam . 

A,·t. 221. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de com
missie tot bet afnemen cler eindexamens voor de Janclbouwscbolen, benevens 
verdere kosteu van die examens. 

A,·t. 222. Kosten van opleiding voor het afleggeu van het examen ter ver
krijging der akte van bekwaamheid tot bet geven van lager onderwijs in land
€U tuinbouwkunde en· toelageu aan hen, die een of meer dezer examens met 
gunstig gevolg hebben afgelegd of zich daarvoor bekwamen . 

Art. 223. Subsidien voor de uitgave van boekwerkeu en tijdschriften in 
bet belang van den Jandbonw 

A.rt. 224. Subsidien in de kosten van opricbting van leenbanken ten be
hoeve van den landbouw en in de exploitatiekosten van cooperatieve centrale 
boerenleenbanken . 

Art. 225. .Taanvedden en verclere belooningen van de vaste districtsvee
artsen . 

.A.-t. 226. Reis-, verblijf-, verplaatsings- en bureelkosten van de districts
veeartsen, rei • en verblijfkosten en vacatiegelden van bunne plaatsvervangers, 
reis- en verblijfkosten en belooning van de geexamineerde veeartsen, bedoeld 
in de artt. 14, 16, 17, 19, 21 en 25 cler wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), 
de artt. 1 en 7 der wet van 2 J uni 1875 (Staatsblad n•. 94) en de artt. 2 
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29,000.-

16,210.-

1,400.-

10,000.-

41,200.-

24,425.-

66,512.50 

66,026.60 

29,010.-

7,000.-

3,000.-

8,500.-

1,650.-

14,000.-

26,000.-
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en 5 der wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad n•. 110) alsmede vergoeding voor 
bet gebruik van eigen rijwiel ten beboeve van 's Rijks dienst . f 

Art. 227. Jaarwedden en verdere belooningen van den directeur, de leeraren, 
ambtenaren, bedienden en arbeiders aan 's Rijks veeartsenijschool , mits
gaders scbrijfloonen . 

A1·t. 22 . Subsidien voor de verzamelingen en audere inrichtingen van onder
wijs aan 's Rijksveeartsenijschool; kosten wegens bet uitoefenen van de buiten
cliniek; aanbouw, onderhoud en lasten der gebouwen; onderboud en aankoop 
van meubelen en gereedscbappen, vuur, water en licht; aankoop en voeding 
van dieren, administratieve en verdere uitgaven 

A1·t. 229. Kosten van de examens van hen die een diploma als veearts 
verlangen volgens de wet van 8 J nli 1874 (Staatsblad n•. 99) . 

Art. 230. Subsidien en andere uitgaven ten behoeve van de verbetering 
van de ederlandsche paardenrassen. 

Art. 231. Subsidien en audere uitgaven ter bevordering van de rnndvee
en varkensfokkerij . 

Art. 232. Kosten, subsidien en schadeloosstelliugen tot afwending van bet 
gevaar, waarmede besmettelijke veeziekten den veestapel bedreigen, en daar
toe betrekkelijke uitgaven, waaronder de belooningen van tijdelijke, buiten
gewone districtsveeartsen en veeopzicbters. 

Art. 233. Kosten voortvlociende uit de wet van 5 Juni 1875 (Staafsblad 
n•. 110). 

Art. 234. Uitgaven, verbouden aan de keuring van voor uitvoer bestemd 
vleesch en schadeloosstellingen ter zake van in bet buitenland afgekeurd 
vleescb . 

Art. 235. Jaarwedden, belooningen en toelagen der ambtenaren bij bet be
b eer der domeinen, ressorteerende onder het Departement van Waterstaat 
Handel en N ijverheid 

Art. 235bis. Abonnementen voor bureelkosten der in bet vorig artikel be
doelde ambtenaren. 

Art. 236. Grondbelasting en waterschapslasten van de domeinen ressortee
rende onder het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid 

Art. 237. Kosten van verkoopingen van hout, gras , tiendvruchten , enz. van 
verpachtingen, van aanbestedfogen en van iuzameling van t ienden . 

Art. 238. Aankoop van vast goed ter afronding of uitbreiding van het 
domeinbezit ; aankoop van woeste grouden in Drenthe . 

Art. 239. Reis-, verblijf- en verplaatsingskosten van de ambtenaren in dienst 
bij bet beheer der voormelde domeinen; vergoeding voor bet gebruik van 
eigen rijwiel ten beh oeve van 's Rijks dienst. 

Art. 240. Kosten van onderhoud en verbetering van voormelde domeinen , 
daaronder begrepen de kosten van verbetering, van uitwatel'ing en afwatel'ing , 
van bevloeiingswerken, van aanleg en onderboud van bosschen en ontginningen, 
van onderhoud en vern ieuwing van gebouwen, van onderhoud van landerijen , 
dijken, wegeu , waterleidingen , bemalingswerken, bemaling, bruggen , sluizen, 
duikers en vaartu igen en alle andere uitgaven bet behee,· der voornoemde 
domeinen betreffende , niet vermeld onder de artikelen 235 tot en met 239. 

Art. 241. Subsidie aau de N ederlaudsche Heidemaatscbappij tot bet bevor
deren van bevloeiingen . 

Art. 242. Subsidie aan de Nederlandsche Heidemaatschappij voor de theore
tische opleiding van boschwachters, boschbazen en opzichters . 

Art. 243. Onderzoek naar den toestand van woeste gemeentegronden. 
244. Subsidie aan de N ederlandsche Heidemaatschappij tot bet bevor

deren der zoetwatervisscherij . 
Art. 245. Sllbsidie nan het Nederlandsch L andbouw-comite . 

246. Uitgaven in verband met de Boterwet , wegens bet Rijkstoezicht 
op botercontrole-stations en ten behoeve van bet Rijkszuivelstation te L eiden . ,, 

Art. 247. Subsidieu aan botercontrole-stations 

48,100.-

59,000. -

60 ,950.-

3,000.-

135,280.

-1.j ,OOO,-

100,000.-

16,000.-

31 ,900.-

950.-

57,500.-

6,500.-

4,500.-

139,150.-

9,000. 

:.l ,500. -
500.-

4,000.-
7,500. -

34,650.-
9,000.-
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A.-t. 248. Toezicbt op wijngaardeu , boomkweekerijen, tuinen en broeikassen , 
volgens art. 1 van het Koninklijk besluit van 24 December 1883 (Staatsblad 

~~- f 200.-
Art. :M9. Kosten voortspruitende uit de wet van 2 April 1898 (Staatsblad 

u0 • 79), houdende bepalingeu tot weriug van voor den land- , tuin- of bosch
bouw scbadel\jke dieren en van plautenziekten . 500.-

A,·t. 250. Verslagen , bericbten, verordeniugen en advertentien betreffende 
den landbouw . 7,000.-

Art. 2.51. Subsidien, toelagen en verdere uitgaven in bet belang van den 
landbouw . 5,600.-

f 1,450,649.-

o• Ai·u.: Posterijen . 
A en B. P ostdienst. Art. 252-264 . . 
0. Telegraafdienst. Art. 265-274 . 

f 8,449,070.
,, 3,511, 772.-=
" 3,111,190.-D . Vereenigde post- en telegraafdienst. Art. 275-280 

E. Vereenigde posten. Art. 281-283 14,400.-
513,674.- • l?. Rijkspostspaarbank. Art. 284-291 . 

f 15,600,106.-

P ensioenen, wacbtgelden, gratificatien enz. Art. 292-302 
Onvoorziene beboeften. Art. 303. . 

f 825,400.-
60,000.-

Totaal van het IXde Hoofdstuk f 35,924,869.21 

10 lf'ebrnari 1905. W ET, houdende regaling 
van bet verkeer op de wegen in verband 
met bet gebruik van motorrijtuigen en 
rijwielen. S. 69. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1902/03, n°. 128, 1-4 ; 
1903/04, n°. 14, 1-5; 1904/05, n°. 10, 1-15. 

Hand. id. 1904/05, bladz. 137-179, 438. 
Hanel. 1 • Ka,ne,· 1904/05, bladz. 98, 203, 231, 

380-384. 
WJJ ·WILHELMI r A, ENZ . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat bet noodzakelijk is bij de wet bet verkeer 
op de wegen in verband met het gebruik van 
motorrijtuigen en rijwielen te regelen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt ve rstaan : 
1°. onder 1noto1·rijtuigen alle rij-ofvoertuigen, 

bestemd om uitsluitend of mede door eene 
mechaniscbe kracht, op of aan het rij- of 
voertuig zelf aanwezig, anders dan langs spoor
staven te worden voortbewogen ; 

2". onder wegen alle wegen, welke voor het 
openbaar ve rkeer openstaan, de bermen of zij· 
kanten en de voetpaden daaronder begrepen ; 

3°. onder Rijkswegen alle wegen onder beheer 
van bet Rijk ; 

4°. onder provinciale wegen alle wegen onder 
bebeer der provincie; 

5°. onder bestuurder van een motorrijtuig bij, 
die bet rijtuig bestuurt of onder zijn onmid
dellijk toezicbt doet besturen. 

2. Door Ons worden bij algemeenen maat
regel van bestuu r, de Gedeputeerde Staten 
der provincien geboord, voorscbriften vast
gesteld ter bevordering van de vrijbeid en 
veiligbeid van bet verkeer op de wegen in 
verband met bet gebruik van motorrijtu igen 
en rijwielen, alsmede ter regeling van bet ver
keer op xijwielpaden. 

In dezen algemeenen maatregel van be
stuur mogen niet ontbreken voorscbriften be
treffende: 

1°. stuurtoestel , remtoestel en gelu idsignaal 
van motorrijtuigen en rijwielen ; 

2°. bet voeren van licbten aan motorrijtuigen, 
rijwielen en andere rij- en voertuigen; 

3°. bet uitwijken door en voor motorrijtuigen 
en rijwielen; 

4°. bet doen stilbouden van motorrijtuigen 
en rijwielen en, voor zooveel motorrijtui
gen hetreft, het in rust brengen van den 
motor; 

5°. bet doen trekken door motorrijtuigen van 
andere rij - en voertuigen; 

6°. bet gebruik van rijwielpaden. 
3. Onze met de uitvoering van deze wet 

belaste Minister is bevoegd R~jkswegen ge
sloten te verklaren : 

a. in bet belang van de vrijbeid en veilig
beid van bet verkeer op die wegen, betzij voor 
alle motorrijtuigen op meer dan twee wielen, 
betzij voor die motorrijtuigen op meer dan 
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twee wielen, welke bij de verklaring te be
palen afmetingen te boven gaan ; 

b. in het belang van de instandhouding en 
bruikbaarheid dier wegen , voor die motor
rijtuigen op meer dan twee wielen; welke een 
bij de verklaring in verbancl met samenstelling 
en inrichting t~ bepalen gewicht te bornn gaan. 

Van cle beschikkingen, waarbij eene ver
klaring, als becloeld in bet eerste licl , wordt 
gedaan of opgeheven , geschiedt aankondigi ng 
in de Staatscourant. 

4. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd wegen 
in hunne provincie, geene Rijkswegen zijnde, 
buiten bebouwde kommen der gemeenten en 
provinciale wegen ook daarbinnen gesloten te 
verklaren: 

a. in b et belang van de vrijheid en veiligbeid 
• van het verkeer op clie wegen, hetzij voor alle 

motorrijtuigen op meer dan twee wielen, bet:dj 
voor die motorrijtuigen op meer clan twee 
wielen, welke bij de verklaring te bepalen af
metingen te boven gaan ~ 

b. in het belang van cle instanclhouding en 
bruikbaarheid dier wegen, voo1· die motorrij
tuigen op meer dan twee wielen, welke een 
bij de verklaring in verband met samenstelling 
en inrichting te bepalen gewicht te boven gaan . 

De beschikkingen, waarbij eene verklaring, 
als bedoeld in het eerste lid , wordt gedaan of 
opgebeven, of waarbij een verzoek tot het doen 
of bet opbeffen van zoodanige verkla1·ing wordt 
afgewezen, worden niet genomen, dan nadat 
de betrokken gemeentebestmen en, in het 
sub b becloelde geval , de betrokken. wegsbo
heerders zijn gehoord; :dj worden met reclen en 
omkleed. Van hunne beschikkingen doon 
Gedeputeerclo Staten aankonc1iging in het pro
vinciaal blad en gelijktijdig mededeeling aan 
Onzen Minister voornoemd. 

Van de beschikkingen van Gecleputeercl e 
Staten staat voor ieder belanghebbende beroep 
op Ons open binnen clertig clagen na don dag 
der aankondiging. 

H et adres van beroep worclt aan Ons gericht, 
maar ingediead bij On½en Com.J1Jissaris in clo 
provincie, die daarop den dag van ontvangst 
aanteekent en bet adres vervolgens aan Ons op
zendt. Hij geeft een bewijs van de ontvangst af. 

H et beroep kan, met inachtneming van den 
in het clerde licl bepaalden termijn, door On:,:en 
Commissaris voornoemd worden ingesteld. 

5 . H et gesloten zijn van wegen wordt, voor 
Rijkswegen op kosten van bet Rijk, bij toe
passing van art. 4 op kost(m der provincie, op 
die wegen aangeduid door waurschuwingsbor
clen van een door Onzen Ministe r voornoemd 
vast te stellen model. 

De plaat cler waarschuwingsborclen worclt 
bepaald bij de in art. 3 en art. 4 becloelde 
ve rklaringen. 

6. w·egen, als becloeld in art. 3, eerste lid, 
of art. 4, eerste lid , kunnen niet gesloten wor
den verklaard ,oor motorrijtuigen op t\l·ee 
wielen of ,oor rijwielen. 

7 . De be turen der provincien en gerneenten 
:ilijn bevoegd tot hot vast tellen van verorde
ningen ter regeling van het verkeel' op de 
wegen in verband met bet gebrnik van motor
rijtuigen en rijwielen, voo1· zooveel betreft 
punten, waarnrntrent in cleze wet of in den 
in art. 2, ee rste lid , becl oelden algemeenen 
maatregel van bestuu1· niet is voorzien . 

Eene provinciale verorclening wordt niet 
vastgesteld, dan naclat op het ontwerp de 
gerneentebesturen zijn gehoord . 

Wordt van oene plaatselijke verordening het 
in art. Hi,, tweecle lid , der gemeentewet be
cloeld ontvangstbori cht ve1·zonclen, en houclt 
dit bericht niet in, clat Gedepntee1·de Staten 
de schorsing of vemietiging de1· verorclening 
aan Ons hebben gevrnagcl, clan worclt cle ,er
orclening door Gedeputeerde Staten gelijktijdig 
aan Onzen Minister voornoemd meclegecl eelcl. 

8 . Bij of luachtens eene plaatselijke ve1·01·
dening, als hedoelcl in a1't. 7, ee rste lid, kun
nen \Vegeu binnen bebouwde kommen der ge
meenten, gecne Rijks- of provinciale wegen 
:,;ijnde, ge loten worden verklaard : 

a. in het belang van de vrijheid en veilig
heicl van h t verkeer op d ie wegcn, hetzij voor 
alle motorrijtuigen en voor rijwielen, hetzij 
voor alle motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen, hetzij voor die rnotorrijtuigen op roeer 
dan twee wielen, welke bij of krachtens de ,er
orden ing te bcpalcn afmetingen te boven gaan ; 

b. in bet belang van de instanclhouding en 
bruikbaarheid clicr wegen, de wegsbeheorclers 
gehoord, voo1· die motor1·.ijtuigen op mee1· dnn 
twee wielon, welke een bij of krachtens de 
verordening in verband met samenstelling en 
inriohting te bepalen gewicht te bo,en gaan: 

mits de verorclening voorschriften ben1t ter 
verzekering, clat: 

1°. de voo1· bet doorgaancl ve rkeer met mo
torrijtuigen en rijwielen vereischte en geschikte 
wegen daarvoor open blijven; 

2<>. van bet in cle verordoning gestelcl ver
bocl, met een motorrijtuig of een rijwiel over 
een gesloton weg te rijden, ontheffing kan 
worden verleend: 

3°. bet gesloten zijn van wegen wordt aan
gednid door waarschuwingsborden ,an een 
door O1rnen Minister voornoemcl vast te stellen 
model. 
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Bij of krachtens eene plaatselijke verordening, 
als bedoeld in art. 7, eerste lid, kan ten aanzien 
van wegen binnen bebonwde kommen der ge
meenten, Rijks- en provinciale wegen en de 
in bet eerste lid, sub 1°., bedoelde wegen uit
gezonderd, een door motorrijtuigen en rijwielen 
in acht te nemen maximum-snelheid worden 
aangegeven, mits de verordening voorschriften 
bevat ter verzekering, dat de in acht te nemen 
maximum-snelheid wordt aangeduid door waar
schuwingsborden van een door Onzen Minister 
voornoemd vast te stellen model. 

9 . Het is verboden met een motorrijtuig 
over een weg te rijden, tenzij : 

1°. behoorlijk zicbtbaar zij een op of aan 
bet rijtuig aangebracht nummer met letter, 
aan den eigen aar of bonder opgegeven door 
Onzen Commissaris in de provincie, waar de 
eigenaar of bonder woont, of, ingeval deze in 
bet buitenland woont, door Onzen Minister 
voornoemd, van zoodanige afmetingen en kleur 
en zoodanig aangebracbt en verlicbt, als door 
dien Minister zal worden bepaald en in de 
Staatscoii.-ant aangekondigd ; 

2<>. aan den eigenaar of bonder door onzen 
Commissaris of Minister voornoemd ter zake 
van de sub 1°. bedoelde opgave een nurnmer
bewijs zij afgegeven ; 

3°. aan den bestuurder een rijbewijs v.ij afge
geven door Onzen Commissaris in de provincie, 
waar de bestuurder woont, of, ingeval deze 
in bet buitenland woont, door Onzen Minister 
voornoemd, en dit rijbewijs niet ingevolge 
art. 11 , tweede lid, of art. 20, tweede lid , zijne 
geldigheid hebbe verloren. 

Voor overtreding van bet eerste lid zijn 
aansprakelijk de bestuurder, en, voor zooveel 
betreft bet aldaar sub 1°. en 2°. bepaalde, de 
eigenaar of bonder, die in strijd met laatst
genoemde bepalingen doet of laat rijden. 

10. Aan den bestuurder van een motorrijtuig 
wordt, bij inkomst b ier te lande zonder dat 
bet rijtuig is voorzien van de in art. 9, eerste 
lid, sub 1°., bedoelde kenteekens en zondor 
dat de aldaar sub 2°. en 3°. bedoelde nummer
en rijbewijzen zijn afgegeven, een rijbewijs 
afgegeven , geldig gedurende acht dagen na 
den <lag der afgifte. 

Do afgifte geschiedt aan bet kantoo,· der 
invof'rreobten, waar de douane-formaliteiten 
worden verv uld, door de daar dienstdoende 
ambtenaren. 

Gedurende den in het eerste lid genoemden 
termijn is art. 9 op den eigenaar, bonder of 
bestuurder van bet motorrijtuig niet van toe
passing, miis een op of aan b et rijtuig aan
gebracbt buitenlandsch kenteeken door de in 

bet tweede lid bedoelde ambteuaren zij ver
meld in het rijbewijs en behoorlijk zichtbaar 
zij , ec het rijbewijs niet ingevolge art . 20, 
tweede lid , zijne geldigheid hebbe verloren. 

11 . Een rijbewijs, als bedoeld in art. 9, eerste 
lid, sub 3°., of art. 10, wordt aan een iedcr 
op aauvrage afgegeven, behalve : 

1°. voor bet bestmeu van motorrijtuigen 
op twee wieleu, aan hem, die den leeftijd rnn 
zestien jaren niet heeft bereikt; 

20. voor bet bestureu van motorrijtuigen in 
bet algemeen, aan h em, die den leeftijd van 
achttien jaren niet heeft bereikt; 

3°. aan hem, wien ingevolge art. 20, eerste 
lid , de bevoegd heid, motorrijtuigen te bestu ren, 
is ontzegd, voor den dum der ontzegging. 

Een rijbewijs, als bedoeld in art. 9, eerste 
lid, sub 3°., verlietit zijne geldigheid , zoodra 
aan den houder een antler zoodanig rijbewijs 
is afgege,7 en. 

12. Omtrent den inhoud dcr aanvrageu om 
nummer- en rijbewijzcu, bet opgeveu van num
mers en letters, de modellen ,·an nummer- en 
rijbewijzen, bet aanleggen van registers van 
houders der bewij7,en en bet bekend maken 
van den inhoud der registers worden voor
schriften door Onzcn M:inistet· voornoemd ge
geven en in de Staatscou,·ant bekend gemaakt. 

13. Het is den bestuurder mu eeu motor
rijtuig op meer clan twee wielen verboclen 
daarmede te rijden over een weg, die volgens 
eene in art. 3 of art. 4 bedoelde verklaring 
voor v.oodanig rijtuig is gesloten. 

Van het in bet ecrstc lid ve rvat verbod kan 
voor Rijkswegen doo1· Onzen Minister voor
noemd, voor ingevolge art. 4 gesloten wegen 
door Gedeputeerde ' taten cler provincie ont
hefting worden verleend . 

14. Het is verboclen op een weg een snelheich
wedstrijcl met motorrijtuigen of rijwielen te 
houden of daaraan dee! te nemen. 

Als deelnemer worden besohouwd de be
stuurder van een motorrijtuig of rijwiel, waar
mecle aan een snelheidswecl strijd wordt deel
genomcn, en de eigenaar of houcler van het 
rijtuig of rijwiel, die aldus doet of laat deel
nemen . 

Van het in bet eerste en tweede lid venTat 
verbod kan ontheffing worden verleend: 

1°. ten bcboevo van snelbeidswedstt·ijd on 
met motorrijtuigcn van gering snelheidsver
mogen, door Onv.en :Minister voornoemd; 

2°. ten bchoeve v:in snelheidswedstrijden met 
rijwielen , voor Rijkswegen door Onzen :lfi
nister voornoemd, voor wegen, als bedocld in 
a1-t. 4, eerste lid, door Gedeputeerde Staten 
cler prov in cie. 
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15. H et is den bestuurder van een motor
rijtuig of rijwiel verboden daarmede over een 
weg te rijden op zoodanige wij½e of met zoo
danige snelheid, dat de vrijbeid of de veilig
heid van bet verkeer op d ien weg wordt be· 
lemmerd of in l!'evaar gebracht. 

16. Op de eerste vordering van de in art. 21 
genoemde ambtenaren en beambten is de be
stuurder van een motorrijtuig of rijwiel ver
plicht het r ij tu ig of rijwiel te doen stilhouden , 
alsmede, voor zooveel motorrijtuigen betreft, 
de in art. 9, ee rste lid , sub 2°. en 3°. badoelde 
num mer- en rijbewijzen of het in art. 10 be
doelde rijbewijs te vertoonen. 

Op gelijke vordering is de eigenaar , houder 
of bestuurder van een motorrijtuig of rijwiel 
verplicht aan genoemde ambtenaren toegang 
tot het rijtuig of rijwiel te ve rschaffen, h un 
bewijs te leveren omtrent de deugdelijkbeid 
van stuu rtoestel, remtoestel en geluidsignaal 
en, voor zooveel motorrijtuigen betreft, hen 
in te licbten omtrent het gewich t en te ge
doogen, dat zij gewicht, afmetingen, alsmede 
nummer en letter of buitenlandscb kenteeken 
onderzoeken. 

17 . Op overtreding van den krachtens art . 2, 
eerste lid , vastgestelden algemeenen maatregel 
van bestuur wordt daarbij geene andere of 
hoogere straf gesteld dan betzij van heehten is 
van ten hoogste twin t ig dagen of geldboete 
van ten boogste honderd gulden, betzij van 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Op overtreding van de in art. 7, ee rste lid , 
bedoelde prov inciale ve rordeningen wordt 
daa rbij geene andere of hoogere straf gesteld 
dan hetzij van hechtenis van ten hoogste twaalf 
dagen of g,eldboete van ten h oogste vijf en 
zeventig gulden, bet½\i van geldboete van ten 
hoogste vijf en zeventig gulden. 

Op overtreding van de in art. 7, ee rste lid , 
):>edoelde plaatselijke verordeningen wordt 
daarbij geene andere of hoogere straf gesteld 
dan hetzij van bechtenis van ten hoogste zes 
dagen of geldboete van ten boogste vijf en 
twintig gulden, befaij van geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden. 

18. Overtreding van art. 9, art. 13, eerste 
lid, art. 14, eerste en tweede lid , en art. 15 
wordt gestraf;, met hecbtenis van ten hoogste 
dertig dagen of geldboete van ten h oogste 
bonderd v ijftig gulden. 

Overtreding van art. 16 wordt, voor zooveel 
daa rtegen niet bij bet W etboek van Strafrecht 
is voorzien, gestraft rriet geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig g ulden. 

19. De kracbtens art. 17, eerste lid, en 
bij de artt. 18 en 27, derde lid , strafbaar ge-

stelde feiten worden l>eschouwd als over tre
d ingen. 

20. Bij ve roordeeling van den bestuurder 
van een motorrijtuig wegens overtreding van 
art. 13, eerste l id, ar t. 14, eerste en tweede 
l id, en art. 15 kan hem de bevoegdheid, motor
rijtuigen te besturnn , voor ten hoogste een jaar 
worden ontzegd. 

Bij toepassing van bet eerste lid verliest 
een aan den veroordeelde ingevolge art. 9 , 
eerste lid , sub 3°. , of art. 10, afgegeven rij
bewijs zijne geld igheid, zoodra de vernordeeling 
onherroepelijk is geworden of de opgelegde 
boete is betaald. De betrnkken ambtenaar 
van bet Openbaar Ministerie doet van bet 
een of bet ander onverwijld mededeeling aan 
Onzen Mini ster voornoemd, d ie daarvan aan
kondiging doet in de Staatscourant en in bet 
Algemeen Poli tieblad. 

21. Met de opsporing van de overtredingen 
van deze wet en van den kracbtens art. 2, 
ee rste lid, vastgestelden algem eenen maatregel 
van bestuur zijn , bebalve de bij art. 8 van bet 
W etboek van Strafvordering aangewezen per
son en, belas t de marechaussee, alle ambtena
ren van Rijks- en gemeentepoli tie, de ambte
naren der inv.:,e rrechten en accijnzen, dienst
doende binnen den afstand van de Rijksgrens, 
aangewezen ingevolge a rt. 177 der wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblact n°. 38), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 April 1896 (Staats
blad n°. 70), alsmede de volgende ambtenaren 
en beambten van den Rijks- en den Provinci
alen W ate rstaat : 

voor zooveel den Rijkswaterstaat betreft , de 
hoofdingenieurs-directeuren, ingenieurs, ad
junct-ingenieurs , opzichters en adjunct-op
z ichters ; 

voor zooveel den Provincialen Waterstaat 
betreft, de hoofdin genieurs , ingenieu~s, adjunct
ingenieurs en opzichters; 

voorts de sluis- en brugwach tet·s van de in 
de wegen gelegen slu izen en b ruggen en de 
kantonniers of wegarbeiders , voor zooveel deze 
van eene aanstelling als onbezoldigd Rijksveld
wachter of als gemeenteveldwachter zijn voor
zien. 

22. DA in art. 21 bedoelde hoofdingenieurs
directeuren, boofdingenieurs, iri genieurs , ad
junct -ingenieurs, opzichters en adjunct-opzicb 
ters van den Rijks- en den Provincialen W ater
staat en ambtenaren der invoerrechten en accijn
zen zijn bevoegd, desnoods bijgestaan door de 
ambtenaren van de Rijks- en gemeentepoli t ie en 
op kosten der overtreders , te doen wegnemen, 
beletten, verricbten, of in den vorigen toestand 
herstellen, betgeen in strijd m et deze wet of 
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de krachtens art. 2, eerste lid, door Ons uit· 
gevaardigde voorscbriften wordt gemaakt of 
gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of 
weggenomen. 

Spoedeiscbende gevallen uitgezonderd, ge
scbiedt dit niet dan nadat de belangbcbbende 
scbriftelijk is gewaarscbuwd. 

23. Deze wet is niet van toepassing op mo
torrijtuigen, door openbare besturen gebezigd 
ten dienste der brandweer. 

24. In geval van staat van oorlog of staat 
van beleg en bijaldien door Ons wordt ver· 
klaard, dat een toestand aanwezig is, als be· 
doeld bij art. 1, sub 1 °. en 2°., der wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n•. 128), is deze wet 
niet van toepassing op motorrijtuigen en rij
wielen met militaire bestuurders en op motor
rijtuigen en rijwielen bestuurd door niet•mili• 
taire bestuurders, voor zooveel bedoelde rijtui• 
gen of rijwielen worden gebezigd ten beboeve 
,an 's Rijks dienst. 

25. De wegen, als bedoeld in art. 4, eerste 
lid, welke bij bet in werking treden van deze 
wet voor motorrijtuigen zijn gesloten bij of 
krachtens provinciale of plaatselijke verorde
ningen, worden geacht voor motorrijtuigen op 
meer dan twee wielen in den op bedoeld tijd· 
stip bestaanden omvang te zijn gesloten vol• 
gens eene in art. 4 bedoelde verklaringen. 

De plants der waarscbuwingsborden wordt 
door Gedeputeerde Staten bepaald. 

26. Bepalingen van provinciale of plaatselijke 
verordeningen, bij of kracbtens welke wegen, 
als bedoeld in art. 8, eerste lid, voor motor• 
rijtuigen of rijwielen zijn gesloten, vervallen 
van rechtswege zes maanden na bet in werking 
treden van deze wet. 

27. Voor zooveel tot het in werking treden 

van deze wet met een motorrijtu ig zonder strijd 
met wet of verordening over een weg kan 
worden gereden, is art. 9 op den eigenaar, 
houder of bestuurder van dat motorrijtuig ge· 
du rende twee maanden na bedoeld tijdstip niet 
van toepassing, mits de aan bedoelde bevoegd• 
beid verbonden verplicbtingen tot bet voeren 
van een nummer met of zonder antler kentee• 
ken worden nageleefd. 

Gedurende den in bet eerste lid genoemden 
terrnijn moeten afgegeven bewijzen van de daar 
bedoelde bevoegdheid op de eerste vordering 
van de in art. :Jl genoemde ambtenaren en 
beambten door den bestuurder van bet motor• 
rijtuig worden vertooud. 

Overtreding van bet tweede lid wordt, voor 
zooveel daartegen niet bij het W etboek van 
Strafrecbt is voorzien, gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijf en twintig gulden . 

28. Alle stukken, verzoekscbriften en be• 
scbikkingen, opgemaakt ten gevolge van deze 
wet, zijn vrij van het recbt van zegel en van 
de formaliteit van registratie en worden koste• 
Joos uitgereikt. 

29. Deze wet kan worden aangebaald onder 
den titel .,Motor• en R.ijwielwet", docb met 
bijvoeging van bet jaar en het nummer van 
bet Staatsblad, waarin de wet is geplaatst. 

30. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenbage, den lOden Fe
bruari 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) DE M.A.REZ OYENS. 

(Uitgeg. 23 Febr. 1905.) 

10 Febrnari 1905. WET, houdende vaststelling van bet tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1905. S. 70. 

Bij deze wet wordt bet Xde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor bet dienst• 
jaar 1905, betreffende bet Departement van Kolonii!n, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1• AFD.: Kosten van bet Departement. f 260,165.-
:J• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname. . .. 2,094,615.36• 
3, Uitgaven ten beboeve van de kolonie Cura9ao . 521,280.62 
4, Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voor-

1905. 

malige Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea en 
van hunne nagelaten betrekkingen 

Pensioenen, wachtgeld en en gratificatien, alsmede daarmede in 
verband staande uitgaven . 

Subsidie aan en Regeeringstoezicht over de Duitsch•Neder• 
landsche Telegraafmaatschappij 

Onvoorziene uitgaven. 

.. 

8,302.-

39,133.-

50,310.-
40.000.-

f 3,013,805.88• 

4 



50 H-15 FEBltU.ALtI 1905. 

14 Feb1'tlari 1905. WET, tot wijziging der be
palingen van bet Wetboek van Burgerlijke 
Regtsvordering betreffende bet getuigen
verhoor. S. 71 . 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1902/03, n°. 182, 1-3; 
1903/04, n°. 23, 1-5. 

Hand. id. 1903/04, bladz. 2053-2060, 2077. 
Hand. l • Karner 1903/04, bladz. 492; 1904/05, 

bladz. 58, 69, 121-126. 

vVrJ WILHEL11IlNA, irnz .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenscbelijk is in het Eerste Boek, 
derdc Titel, ,wsde .Afdeeling van het Wetboek 
van Burgerlijke Regtsvordcring wijziging te 
brengcn; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Achter artikel 200 van het Wetboek 

van Burgerlijke Regtsvordering wordt gevoegd 
een nieuw artikel, luidende: 

Art. 200.A . .Bij het vonnis, waarbij eeu ge
tuigenverboor wordt bevolen, kau, doch alleen 
op eenparig verzoek van partijen, worden be· 
paald, dat bet verboor zal plaats hebben voor 
eenen regter-commissaris. 

In dat geval zal bet vonnis, behalve de daad
½aken, welke moeteu worden bewezen, inhou
den de benoeming van eenen regter-commis
saris alsmede de bepaling van de plaats waar 
en den dag en het uur, waarop de getuigen 
voor het bewijs zullen worden gehoord. Het 
vonnis kan tevens inhouden de bepaling van 
de plaats waar en den dag en bet uur, waarop 
bet getuigenverhoor voor tegcnbewijs ½al plaats 
hebben. Wijders worden de volgende regelen 
in acbt genomen. 

Dadelijk na afloop van het verhoor der voor 
het bewijs gehoorde getuigen bepaalt de regter. 
commissaris, voor zoover zulks niet reeds bij 
het vonnis is geschicd, op bet verzoek der 
wederpartij de plaats waar en den dag en het 
uur, waarop het getuigenverboor voor tegen
bewijs zal plaats hebben. Hij doet daarvan 
melding in het proces-verbaal. 

Indien een der partijen verlenging van een 
der bovenbedoelde termijnen verzoekt, zal dit 
incident dadelijk door den regter-commissaris 
beslist worden. In dat gcval, gelijk mede 
indien een der partijen verkorting van een der 
bovenbedoelde termijnen verzoekt, kan het 
incident ook, v66r den dag voor eenig getuigen
verhoor bepaald, bij eenvoudige acte van pro
cureur tot procureur aan zijn oordcel worden 
onderworpen. Tegen de beslissingen van den 
regter-commissaris staat gcenerlei voorziening 
open. 

De bcpalingen rnn de artikelen 105 tot en 

met 109, 111, 113 tot en met 118, 119, eerste 
lid, en 120 zijn mede van toepass ing op het 
getuigenverhoor voor den regter-commissaris, 
met <lien verstande, dat van het getuigenver
hoor altijd proces-verbaal wordt opgemaakt en 
dat de in artikel 106 bedoelde overgifte van 
afschrift van het vonnis zal geschieden, ook 
al is de procureur der wederpartij bij het uit
spreken van bet vonnis tegen woordig geweest. 

Aan bet regterlijk collegie ve1·blijven de be
voegdheden bij het derde lid van artikel 200 
en het derde lid van artikel 119 verleend. 

Art. II. In artikel 202 van genoemd Wet
boek worden acbtor de woordeu: ,,bepaalt cle 
regter" ingevoegd de woordeu: ,,en in het 
geval van artikel 200 A de regter-commissaris". 

Art. Ill. In den aan hef van artikel 203 van 
genoemd Wetboek worden de woorden: ,,Be
houclens bet bepaalde bij het derde lid van 
artikel 119 en bij het tweede en derde lid van 
artikel 200" vervangen door de woorden: ,,Be
houdens het bepaalde bij het derde lid van 
artikel 119, bij bet tweede en derde lid van 
artikel 200 en bij artikol 200 A". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhago, den 14den Fe

bruari 1905. 
(_get. ) WILHELMINA. 

De MiniBte,· van JuBtit-ie, (_get.) J. A. LOEFF. 

(Uitgeg. 21 Feb,·. 1905.) 

15 Februa,·i 1905. Br;sLUL'l', houdencle nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
28 Augustus 1888 (StaatBblad n•. 144), tot 
bepaling van bet maximum der verpleeg
den en bet minimum der geueeskundigen 
in het provinciaal krankzinnigengesticbt 
,,Meerenberg" te Bloemendaal. S. 72. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Februari 1905, 
n°. 1221, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (StaatB-
blad n°. 96) , laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157); 

Hebben goedgevondeu en verstaan , 
te bepalen: 

Eenig a,·tikel. 

In het tweede lid van art. 1 van hct Ko
ninklijk besluit van 28 Augustus 1888 (StaatB
blad n°. 144), zooals dat wordt gelezen inge
volge de Koniuklijke besluiten van 24 Februari 
1894 (Staatsblad n°. 36) en van 8 Augustus 
1902 (Staatsblad n°. 165), wordt in plaats van 
,,30 April 1905" gelezen ,,31 December 1907". 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 15den Februari 1905. 

(get. ) WILHELM IN A. 
De lvfinister van Binnenlandsche Zaken, 

(qet.) KUYPER. 

(Ui(qeg. 1 Maa,·t 1905.) 

16 Feb,·uari 1905. BESLUl 'l' van den Minister 
van Staat, Minister van Oorlog, houdende 
wijziging van het besluit van 11 April 
1904, IIlde Afd . , n°. 1, betreffende uit
voering van bet Koninklijk besluit van 
27 Februari 1904, n°. 4. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
Het wenschelijk acbtende, wijziging te bren

gen in de dezerzijdscbe bescbikking van 11 April 
1904, IIIde Afd. , n°. 1 : 

Heeft goedgevonden te bepalen , dat § 10 
van bedoelde bescbikking voortaan wordt ge
lezen als volgt: 

§ 10. De uitbetaling van: 
a. de jaarlijkscbe toelagen, vermeld in de 

artt. 6 en 16 ; 
b. de geldeiijke tegemoetkoming, vermeld in 

art. 7 ; 
c. de belooning, vermeld in art. 8, gcschiedt 

als volgt: 
Door de zorg van den Landweer-districts• 

commandant wordt voor de betaling van de 
toelagen en tegemoetkomingen , onder a en 
I, bedoeld, bij h et einde van elk kwartaal 
eene betalingslijst opgemaakt, ingericht vol 
gens n°. 1 van de rnodellen , behoorende bij 
bet reglement van administratie bij de land
macht. Die lijsten worden , na door hem 
te zijn bekrachtigd, gezond en aan de Hoofd
admini stratie van een der korpsen in, of b et 
meest nabij, zijne standplaats, die op de be
taling van de daarin uitgetrokken sommen 
orde stelt. In de betalingslijsten moet de 
omschrijving van de veranderingen en bewe
gingen zoodanig worden vermeld, dat daaruit 
de juistheid van de uitgetrokken bedragen 
kan worden beoordeeld. 

Voor de betaling van de onder c bedoelde 
belooniog wordt door den belanghebbende, in 
den regel bij bet einde van elk kwartaal, eene, 
zoo noodig op gezegeld papier te stellen, decla
ratie opgemaakt. 

H et stuk moet worden voorzien van eene 
verklaring van dienstverrichting van den offi
cier belast met bet toezicht op bet plaatselijk 
onderricnt, en van een goedkeurend visum 
van den betrokken Landweer-districts-comman-

dant. Op aanvraag van dien commandant 
wordt bet bedrag betaalbaar gesteld bij een 
van de vorenbedoelde boofdadministratien. 

De belanghebbende officieren zijn gehouden 
bet bun toekomende bedrag persoonlijk te ont
vangen ten kantore van hem, die met de be
taling is belast. Zij die door ziekte of andere 
wettige reden verhinderd zijn , en zij wier woon
plaats buiten de standplaats van de boofd
administratie is gelegen , kunnen echter bet 
bun toekomende bedrag, op eigen verantwoor
delijkheid, tegen afgifte van eene in den ver
eischten vorm opgemaakte quitantie, doen 
afhalen, of we!, met hem, d ie de betaling doet, 
voor de ontvangst van bet bedrag eene schik
king treffen. 

De bedragen , welke door de hoofdadminis
tratie zijn betaald, worden op bare afrekening 
met 's Rijks schatkist verantwoord. 

Betaling van vergoeding wegens reis- en 
verblijfkosten - art. 12 van vorenstaand be
sluit - geschiedt na inzending van de gebrui
kelijke declaratien in tweevoud aan den hoofd
officier belast met de mandateering. 

Reizen, welke alleen ten doe] hebben het 
afleggen van den eed (de belofte), vermeld in 
bet slot van artikel 3 van bet zooeven bedoelde 
besluit, worden niet geacht te zijn reizen voor 
's Rijks dienst. 

(get.) ,J. W. BERGANSIUS. 

17 Feurum·i 1905. BESLUIT, betreffende bet 
verplegen van krankzinnigen in de P sy
chiatrische Afdeeling van bet Algemeen 
Provinciaal-, Stads- en Academisch Zie
kenhuis te Groningen. S. 73. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 Februari 1905, 
n°. 636, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 7 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), zooals dat luidt ingevolge 
de wet van 15 ,Juli 190! (Staatsblad n°. 157) ; 

H ebben goedge.vonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In de Psychiatrische Afdeeling van 

bet Algemeen Provinciaal- , Stads- en Acade
misch Ziekenhuis te Groningen mogen onder 
de voorwaarden, behoorende bij dit besluit, 
meer dan twee krankzinnigen worden verpleegd, 
zonder dat zij als krankzinnigengesticht wordt 
beschouwLl. 

2. Wij behouden Ons voor die voorwaarden , 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
4* 
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belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden gcplaatst. 

's Gravenhage, den 17den Februari 1905. 

(qe t.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uit_qfg. 4 Maa.rt 1905.) 

VOORWAARDEN, waaronder in de Psy
chiatrische Afdeeling van het Algemeen 
Provinciaal-, Stads- en Academ.isch Zie
kenhuis te Groningen m.ee,· dan twee k1·ank
zinnigen ,nogen 100,·den t•erpleegd, zonde,· 
dat zij al8 krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd. 

Art. 1. In de Psychiatrische Afdeeling van 
het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Acade
miscb Ziekenbuis te Groningen mogen niet 
m eer dan 18 mannen en 18 vrouwen worden 
v\)rpleegd en claaronder niet meer krank· 
zinnigen dan met eene goede verpleging ver
eenigbaar is. Voor afscheiding der seksen 
wordt behoorlijk gezorgd bij verpleegden van 
10 jaar en ouder. 

2. Zonder goedkeur ing van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de afme
tingen noch in de bestemrning der tuinen en 
der lokalen, noch in de luchtverversching en 
de verwarming der lokalen eenige verandering 
worden aangebracht. 

3 . Een krankzinnige mag niet worden op
genomen clan tegen overlegging van eene 
schriftelijke verklaring, waarin clegene op wiens 
verzoek of last of op wiens kosten de verple
ging zal geschieden, zicb verbindt zorg te 
zullen dragen, clat de verpleegcle zijnentwege 
zal worden afgebaald binnen 14 dagen na 
ontvangst rnn een schriftelijk verzoek daartoe 
vanwege den directeur-administrateur van het 
ziekenhuis. 

Ten aanzien van personen, die niet krank: 
zinnig zijn, of wier krankzinnigheid nog niet 
is gebleken, moet gelijke schrii'telijke verkla
king v66r de opneming worden verlangd in 
gevallen, dat de hoogleeraar in de psychiatrie 
dit noodig oordeelt. 

4. In de afdeeling wordt ten alien tijde vrije 
toegang verleend aan de Inspecteurs voor het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en aan den 
Officier van Justitie bij de arrondissements
rechtbank te G1"0ningen. 

De directeur-administrateur en de genees
kn.ndigen aldaar werkzaam, benevens het per
soneel, geven aan genoemde ambtenaren de 
door hen verlangcle inlichtingen. 

5. Van elke opneming, ontslag of overlijden 
van een krankzinnige wordt aanteekening ge· 
houden in een register, waarvan de vorm nader 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
kan worden bepaald. 

Dit register wordt aan de ambtenaren, be
doeld in artikel 4, desverlangd ter inzage voor
gelegd. 

6 . Binnen tweemaal vier en twintig uren na 
het eindigen der verpleging van een krankzin
nige geeft de directeur-administrateur daarvan 
schriftelijk kennis - zoo mogelijk, ingeval 
van ontslag zonder voorafgaand herstel, met 
opgave van de gemeente en de inrichting of 
h et gezin, waarheen de krankzinnige ter ver
dere verpleging is overgebracht - aan den 
burgemeester van G1·oningen, aan de inspecteurs 
en aan den Officier van Justitie bij de arron
dissements-recbtbank te Groningen. 

7. De krankzinnigen, welke in de afdeeling 
worden verpleegd, mogen niet belemmArd wor
den de afdeeling te verlaten, tenzij zij door 
een burgemeester krachtens art. 14 der wet 
van 27 April 1884 (Staafsblad 11°. 96) in bewa
ring zijn gesteld, of tenzij - indien het minder
jarigen geldt - de verpleging geschiedt op 
verzoek of met goedvinden van de ouders of 
voogden der verpleegden. 

8. Van elke toepassing van een dwangmid
del, als becloeld in bet Koninklijk besluit van 
3 Juni 1884 (Staatsblad n°. 110), geschiedt aan
teekening in een register, ingericbt naar een 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
vast te stellen model. 

Dit regi ter wordt aan elken inspecteur op 
zijn verlangen voorgelegd. 

Ook de geneeskundige aanteeken ingen, welke 
ten aanzien der verpleegden gehouden worden, 
moeten door elken inspecteur, zoo dikwijls 
deze zulks verlangd, geraadpleegd kunnen 
wordea. 

9 . Het i verboden de krankzinnigen te be
letten zich schriftelijk te wenden tot de Hoof
den der Departementen van .A.lgemeen Bestuur, 
tot de inspecteurs ea tot den Officier van 
Justitie. 

Bloedverwanten, bekenden en rechtsgeleerde 
raadslieden moeten tot een krankzinnige wor
den toegelaten, indien de Officier van J ustitie 
daartoe sch riftelijk last geeft. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Fe
bruari 1905 (Staatsblad n°. 73). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 
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17 Febrnari 1905. BESLUIT tot vaststelling 
van een reglement op bet verleenen van 
pensioenen en van onderstanden voor eens 
aan de Europeesche en met deze gelijkge
stelde militairen, beneden den rang van 
onderluitenant, van bet N ederlandsch
Indische leger. S. 74. 

WIJ WILHELMINA.. ENZ. 

Gezien de artikelen 20, 31 en 42 van het bij 
de wet van 2 September 1854 (Staatsblad n°. 
129) vastgesteld Reglement op bet beleid der 
Regeering van Nederland8ch-Indii!; 

Gezien de wet van 9 J uni 1902 (Staatsblad 
n°. 90), tot regeling van de militaire pensioe
nen bij de Jandmacht; 

og gezien bet Koninklijk besluit van 
24 Augustus 1875, n°. 42 (I1ulisch Staatsblad 
1876 n°. 44) en bet daarbij vastgesteld Regle
ment op bet toekennen van gagement aan de 
Europeescbe militairen, beneden den rang van 
officicr, van de landmacht in Nederltmdsch
Indie en aan de met hen gelijkgestelde mili
tairen, zooals dat reglement sedert is gewijzigd 
en aangevuld ; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Kolonien van 6 eptember 1904, letter C, n°. 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 November 1904, n°. 14), 

Gezien bet nader rapport van Orn>.en voor
noemden Minister van 13 Februari 1905, letter 
C, n°. 17: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
.A.rt. 1 . .A.an de na te noemen Europeesche 

en met dezen gelijkgestelde militairen, beneden 
den rang van onderluitenant, van bet Neder
landscb-Indische leger, - daaronder begrepen 
bet buiten Nederlandsch-Indiii gelegerd gedeelte 
daarvan, - wordt ten laste van de begrooting 
van Nederland-sch-Indii! pensioen of onderstand 
voor eens toegekend, onder de voorwaarden 
en naar de regelen, gesteld bij bet aan dit 
Ons besluit gehechte reglement. 

2. 1) Dat reglement is toepasselijk op de mili
tairen, die op of na 1 Januari 1906 bij het 
Nederlandscb-Indiscbe leger in dienst treden. 

2) Voor de op dat tijdstip reeds in dienst 
zijnde Europeesche en met dezen gelijkgestelde 
militairen beneden den rang van onderluitenant 
blijven van kracbt de bepalingen van bet regle
ment vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
24 Augustus 1875, n°; 42, met de daarili ge
bracbte of alsnog te brengen wijzigingen en 
aanvullingen , zoomede de bepalingen van 
het Koninklijk besluit van 30 December 1890, 
n°. 21. 

3 . 1) H et bepaalde bij artikel 2, tweede lid, 

hiervoren, Jijdt uitzondering ten aanzien van 
hen, die: 

a. op 1 Januari 1906 in dienst zijn met eene 
verbintenis voor den dienst zoowel in als bui
ten Europa, of, - voor zoover betroft vreem
delingen, - voor dien in Oost- of West-Indil!, 
en uiterlijk bij bet aangaan van bet eerstvol
gend reengagemen t, of, - in geval zij eerder 
den dienst verlaten, - v66rdat zulks plaats 
heeft, zich bij geschrifte vrijwillig onderwerpen 
aan de bepalingen van bet aan Ons tegenwoor
dig besluit gehechte reglement; 

b. op 1 Januari 1906 in dienst 7,ijn met eene 
verbintenis voor den dienst in Nederlanclsch· 
Inclie alleen, en zich bij geschrifte vrijwillig 
onderwerpen aan de bepalingen van evenge
meld reglement, hetzij bij bet aangaan van 
bet eerstvolgend reengagement , hetzij bij bet 
sluiten, - met verbreking van bun loopencl 
verband, - van eene verbintenis, als sub a 
hiervoren becloelcl ; 

c. ongeacht den aard van bun verband, op 
1 Januari 1906 in dienst zijn, na afloop van 
hunne verbintenis zonder verbancl doordienen , 
en uiterlijk een jaar na den datum van expi
ratie van bun laatste verband of, - in geval 
zij eerder den dienst verlaten, - v66rdat zulks 
plaats heeft, zicb bij geschrifte vrijwillig on
derwerpen aan de bepalingen van gezegd 
reglement ; 

cl. op 1 Januari 1906 zonder verband in 
dienst zijn en uiterlijk een jaar na dien datum, 
of, - in geval zij eercler den dienst verlaten, 
- v66r dat zulks plaats heeft, zich bij geschrifte 
vrijwillig aan meerbedoelde bepalingen onder
werpen. 

2) Door eene onderwerping op vorenstaanden 
voet vervallen alle rechten, voortspruitende 
uit bet reglement, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 24 Augustus 1875, n°. 42, zooals 
dat sedert is gewijzigd en aangevuld of alsnog 
zal worden herzien, zoomede alle aanspraken 
op de toekenning van gratiflcatien ingevolge 
bet Koninklijk besluit van 5 Maart 1888, n°. 17 
(Indisch Staatsblad n°. 81), gelijk dat seclert is 
of nog zal worden gewijzigd. 

3) Voor de militairen, behoorende tot de 
Koloniale Reserve, vervallen door bedoelde 
onderwerping tevens de rechten, voortvloeiende 
uit bet Koninklijk besluit van 30 December 
1 90, n°. 21. 

4) Wij behouden Ons voor, in bijzondere 
gevallen, ten voordeele van den betrokkene, 
bij een met redenen omkleed besluit, af te 
wijken van bet bepaalde bij het tweede en 
derde lid van dit artikel. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
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de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
· zal worden gezonden aan Onzen Minister van 

Oorlog, aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer en dat in het Staatsblad 
en in de Staatscowrant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 17den Februari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Koloni/in, (get.) IDENBURG. 

(Uitgeg. 28 Febr. 1905.) 

REGLEMENT op het vei·leenen ,:an pensioe
nen en van onderstanden voo,· el!ns aan 
d,e Ewropeesche en rnet dezen gelijkgestelde 
11iilitai.-en, beneden den rang van onder
luitenant, van het Nede,·landsch -Indische 
Zeger. 

Van het recht op pensioen en op onclerstand 
voor een~. 

Art. 1. Hecht op voortdwrencl pensioen wordt, 
ongerekend in de gevallen, bedoeld bij de ar
tikelen 3, § 4, en 4, § 2, verkregen: 

1°. door geheele voldoening aan het laatst• 
aangegane dienstverband of door het stellen 
van een plaatsvervanger, die de verplichting 
overneemt om ten minste dat verband nit te 
dienen, - in beide gevallen echter alleen, als 
de belanghebbende tevens een diensttijd van 
ten minste dertig dienstja,·en kan doen gelden ; 

20. als de militair den dienst moet verlaten 
wegens in en cloor den dienst ontstane ziels
of lichaamsgebreken, die hem ongeschikt ma
ken voor de verdere waarneming van den 
militairen dienst zoowel in als buiten Europa, 
en niet gezegd kan worden, dat hij eene ge
nees- of heelkundige behandeling, waardoor 
de geschiktheicl voor den dienst zou kunnen 
zijn herwonnen, opzettelijk bemoeil ijkt of be
let heeft ; 

3°. als hij den clienst moet verlaten wegens 
ziels- of lichaamsgebreken, die hem ongeschikt 
maken ,oor de verdere waarneming van den 
militairen dienst zoowel in als buite,i Europa, 
niet ontstaan in en door den dienst en niet bet 
gevolg van eigen moed willige handelingen of 
ongeregeld gedrag, mits de belanghebbende 
tevens een diensttijd van ten ,ninste vijftien 
dienstjaren kum1e doen gelden ; 

4°. als hij den dienst moet verlaten onder 
gelijke omstandigheden, als hiervoren sub 3°. 
becloeld , zonder te voldoen aan den daarbij 
ten aanzien van den diensttijd gestelden eiscb, 
doch voor altijd geheel of ten deele buiten 
staat wordt bevonden om in zijn levensonder
houd te voorzien; 

5°. door den in ecle rlandsch-Indie geboren 
en aldaar in clienst getreden militair, die boe
wel alleen lichamelijk ongescb ikt voor de 
verdere waarneming van den militairen dienst 
in Nederlandsch-Indie, nochtans op dien grond 
den dienst moet verlaten en overigens in de 
termen valt van bet bepaalde sub 2°., 3°. of 
4°. hiervoren ; 

6°. als de militair, die niet valt in de termen 
van een der voorafgaande bepalingen, den 
dienst moet verlaten wegens onbekwaamheid 
of ongeschiktbeid om in den verkregen rang 
of stand bij de N ederlandsch-Indische land
macht te dienen of wegens het eindigen van 
een dienstverband, welks vernieuwing is ge
weigerd om andere redenen clan wangedrag, 
onzedelijkheid of verregaande nalatigheid in 
de vervulling der dienstplichten, - een en 
antler mits de belanghebbende tevens een 
diensttijd van ten minste twintig diensijaren 
kunne doen gelden. 

2 . § 1. v\Taar in dit reglement niet bepaald 
wordt gewag gemaakt van ,,werkelijke" dienst
jaren. doelt het woord ,,dienstjaren" op een 
diensttijd, berekend overeenkomstig de arti
kelen 12-15. 

§ 2. Als ,, plaatsvervanger" in den zin van 
artikel 1, sub 1°., wordt uitsluitend aange
merkt bij , die als zoodanig is toegelaten in
gevolge schr iftelijke machtiging van de daar
toe bevoegde autoriteit. 

§ 3. Als ,,eigen moedwillige bandelingen" 
worden bij de toepassing van dit reglement 
beschouwd alle daden, gepleegcl met het ken
nelijk doe! om lichamelijke ongescbiktheid 
voor den militairen dienst tc veroorzaken, 
zoomede het opzettelijk bemoeilijken of be
letten van eene genees- of heellnmdige behan
deling, waardoor de geschiktbeid voor den 
militairen dienst zou kunnen zijn herwonnen. 

Onder het opzettelijk bemoeilijken of beletten 
van eene genees- of heelkundige behandeling 
wordt vcrstaan het bemoeilijken of beletten 
onder omstandigbeden, die wijzen op het ken
nelijk cloel van clen belangbebbende om voor 
den militairen dienst ongeschikt te blijven 

De beslissing in hoever eene gcnees- of heel
kundige bebandeling, in den zin van het voren
bepaalde, al dan niet opzettelijk bemoeilijkt 
of belet is geworden, berust: in Nederland bij 
den Minister van Kolonien, in Neclerlandscb
Indie : bij den Gouverneur-Generaal. · 

Ziels- of lichaamsgebreken, ontstaan door 
misbruik van alcoholiscbe of narcotiscbe mid
delen, worden geacht het gevolg te zijn van 
,,ongeregeld gedrag". 

§ 4. Ziels- en lichaamsgebreken, ontstaan 
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,.in en door den dienst" , wordcn, met uit
sluiting van alle andere, gerekenc1 te zijn: 

a. die, welke het gevolg zijn van venvonding, 
verminking of letsel in den strijd bekomen ; 

b. die, welke beschouwd moeten worden of 
als het gevolg van vermoeienissen of ontbe
ringen bij oorlogsverricbtingen, of we! ontstaan 
zijn buiten den oorlog, doch onder omstandig
beden, z66 uitsluitend aan bet volbrengen van 
militaire dienstplicbten verbonden, dat de be
komen gebreken in dit opzicht met de ge
volgen van oorlogsverricbtingen kunnen wor
den gelijkgesteld. 

3. § 1. Recht op tijdelijk pensioen word t , 
ongerekend in het geval , bedoeld bij artikel 4, 
§ 2, verkregen : 

1°. als de militair den dienst moet verlaten 
onder gelijke omstandigbeden, al vermeld in 
artikel 1, sub 3°. niet verkeert in het geval, 
voorzien sub 4°. van dat artikel, en een dienst
tijd kan doen gelden van minder dan vijf
tien docb ten minste acht dienstj a,·en; 

2°. als hij den dienst moet verlaten, onder 
dczelfde omstandigbeden, als hiervoren sub 1°. 
bedoeld, zijn diensttijd minder dan acht dienst
ja,·en bedraagt, docb bij tijdelijk gebeel of ten 
deele buiten staat wordt bevonden om in zijn 
levensonderhoud te voorzien; 

3°. door den in N ederlandsch-Indie geboren 
en aldaar in dienst getreden militair, die, 
hoewel a.Ileen licbamelijk ongeschikt voor de 
verdere waarneming van den militairen dienst 
in Nederlandscb-Indie, nochtans op dien grond 
den dienst rnoet verlaten, en overigens in de 
terrnen valt van · bet bepaalde sub 1°. of 20. 
biervoren; 

4°. a.ls de militair den dienst rnoet verlaten 
onder gelijke ornstandigheden, als verrneld in 
artikel 1, sub 6° .. docb een diensttijd kan doen 
gelden van minder dan twinti,q , rnaar ten ,ninste 
acht diensijaren. 

§ 2. Het tijdelijk pensioen wordt voor niet 
korter dan een jaar en voor niet !anger dan 
vijf jaren toegekend. 

I s bet voor korteren termijn clan vijf jaren 
toegekend, dan kan bet eens of meerrnalen 
worden verlengd, indien bij een geneeskundig 
onderzoek blijkt, dat de belangbebbende tijde
lijk geb eel of ten deele buiten staat is orn in 
zijn levensonderhoud te voorzien; met dien 
verstande, dat bet in geen geval kan worden 
genoten over een langeren dan den gemelden 
termijn van vijf jaren, eve.ntueel den tijd van 
scborsing ingcvolge artikel 31 daaronder be
grepen. 

§ 3. Het bij do vorige paragraaf bcc1oelc1 ge
neesknnclig onderzoek mag niet ,-roeger dan 

drie rnaanden Y66r den verrnldag van h et tij
delijk pensioen hebben plaats gehad. 

§ 4. Het tb'cle/ijk pensioen wordt veranderd 
in voortdwrend pensioen, wanneer bij mi litair 
geneeskundig onderzoek blijkt, dat de tijdelijk 
gepensionneerde i·oo,· altijd gcbeel of ten de~ 
buiten staat is om in zijn levensonderboud te 
voorzien. 

§ 5. Geene verlcnging van tijdelijk pensioen 
en geene verandering Yan tijdelijk in voort
durencl pensioen beeft plaats, tenzij bij bet 
laatstelijk ingesteld genceskundig onderzoek 
oorzakelijk verband is gebleken tusscben de 
daarbij bevonden ziels- of lichaamsgebrekeu, 
en die, welke aanvankelijk tot cle toekenning 
van tijdelijk pensioen :rnnleicling hebben gc
geven . 

4 . § L Recht op ondersta11d voor eens word t 
verkregen: 

1°. door den niet voor toekenning van pensi
oen in aanmerking komenden militair, die den 
dien t moet verlaten wegens ziels- of l ichaams
gebreken, welke hem ongescbikt maken voor 
cle verdere waarneming van den militairen 
dienst zoowel in als buiten Europa, en niet 
bet gevolg zijn van eigen rnoedwillige hande
lingen of ongeregeld gedrag; 

2°. door den in N ederlandscb-Indie gcboren 
en aldaar in dienst getreden militair, die , 
zonder in bet genot van pensioen te kunnen 
worden gesteld, den dienst moet verlaten 
wegens ziels- of lichaamsgebreken, welke hem 
alleen ongeschikt ma.ken voor de verclere waar
neming van den militairen dienst in Nerler
landscb-Indie, en niet bet gevolg zijn van cigen 
moedwillige banclelingen of ongeregeld gedrag; 

3°. door den gewezen militai r, wiens tijdelijk 
pensioen niet verlengcl wordt, omdat hij weder 
geschikt is om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. 

§ 2. Aan den gewezen militair, wien aan
vankelijk een onderstand voor eens is toege
kend, wordt, op den voet cler regelen, ueer 
gelcgd in de artikelen 1 en 3, alsnog voortdiwend 
of tijdelijk pensioen toegekend, indien blijkt dat 
hij, ten gevolge van de l':iels- of lichaamsge
breken, welke hem laatstcl~jk ongeschiktrnaak
ten voor de verderc waarneming van den mili
tairen clicnst, voortd«rend geheel of ten cleelc, 
dan we! tijclelijk gebeel of ten deele niet in 
staat is om in zijn levensonclerboud te voorzien. 

5. § 1. Behoudens het bepaalde in de vo], 
gencle paragraaf, wordt ter zake van verwon
cling, verrninking, letsel, ziels- of li cbaamsge
breken geen onder tancl voor eens toegekencl 
en geen pensioen verleend, gewijzigd, verl engd 
of Yerhoogd , zoncler clat over bet ontstnan, den 
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aard en de gevolgen van de verwonding, de 
verminking, bet letsel, de ziels- of licbaams
gebreken, welke recht op onderstand of pen
sioen geven, een militair geneeskundig onder
zoek heeft plaats gebad, naar regelen, te stellen 
bij algemeene verordening. 

Dit militair geneeskundig onderzoek wordt, 
op last of met machtiging van de bevoegde 
autoriteit of op verzoek van den belangheb
bende, eenmaal berbaald, mede overeenkomstig 
bij algemeene verordening te stellen regelen. 

§ 2. In Nederland kan door den Minister 
van K olonien en in Nederlandscb-Indie door 
den Gouverneur-Generaal genoegen genomen 
worden met de verklaringen van burgerlijke 
geneeskundigen betreffende tijdelijk gepensi
onneerden, die voor eene verlenging van bet 
tijdelijk pensioen overeenkomstig artikel 3 § 2 
in aanmerking komen, of aanspraak hebben 
op onderstand voor eens ingevolge artikel 4, 
§ 1, sub 3°. 

6 . § l. Het recht op verk rijging van pensi
oen of van onderstand voor eens gaat verloren : 

a. ingeval van ontslag wegens wangedrag, 
onzedelijkbeid of verregaande nalatigbeid in 
de vervulling der d ienstplichten; 

b. ingeval van verwijdering uit den d ienst 
tijdens de militair aan de strengere krijgstucht 
is onderworpen; 

c. ingeval van veroordeeling trt militaire 
detentie, gevangenisstraf of eenige zwaardere 
straf, indien verwijdering uit den dienst daar
van het gevolg is, of wel ingeval van gelijke 
veroordeeling na bet verlaten van den dienst 
wegens een misdrijf, v66r dat tijdstip begaan, 
indien nit den aard der zaak verwijdering nit 
den dienst daarvan bet gevolg zou geweest zijn; 

d. ingeval van bet verlaten van den dienst 
uitboofde van ongeschiktheid wegens ziels- of 
licbaamsgebreken, ontstaan of v66rtdurend ten 
gevolge van eigen moedwillige handelingen of 
van ongeregeld gedmg ; 

e. ingeval van een recbterlijk gewijsde ter 
zake van desertie of van eene diseiplinaire be
straffing ter zake van vermissing in N eder
landscb-Indie voor ]anger dan acht en twintig 
dagen, in beide gevallen indien verwijdering 
uit den dienst daarvan bet gevolg is. 

§ 2. Vervolging wegens misdrijf schorst de 
beslissing omtrent de totikenning van pensioen 
of van onderstand voor eens tot na de uit
spraak van bet eindvonnis. 

7 . Overgang in eenigen anderen tak van 
Rijksdienst in Nederland of zijne kolonien en 
bezittingen in andere werelddeelen , waaraan 
uitzicht op pensioen of gagement is verbonden , 
beeft ten gevolge dat de betrokkene geen recbt 

meer kan doen gelden op de ve rkrijg ing Yan 
pensioen of van onderstand voor eens volgens 
dit reglement. 

8. § 1. Behoudens het bepaalde bij de § § 2 
en 3 bieronder, neemt bet pensioen aanvang 
met den dag, waarop bet traktement of de 
soldij heeft opgehouden. 

§ 2. Het pensioen of de verh ooging van 
pensioen, toegekend ingevolge artikel 11 § 2, 
gaat in: 

a. met den dag, waarop het traktement of 
de soldij heeft opgebouden , 

b. met den dag, waarop de aanvrage bij het 
Ministerie van Kolonien in Nedel'iand of bij 
het Departement van Oorlog in Nederlandsch
Indie is ontvangen, 

naar gelang de ontvangst der aanvrage 
plaats b eeft binnen een jaar na het verlaten 
van den dienst of na verloop van dien termijn . 

§ 3. Do verbooging van pensioen, bedoeld 
bij artikel 23, gaat in met den dag, waarop 
de aanvrage bij het Ministerie van Kolonien 
in .r ederland of bij bet Departement van Oorlog 
in Nederlandscb-Indie is ontvangen. 

9. § 1. De mil itair, die bij bet N ederlaudsch
lndische leger is in dienst getreden, terwij l h ij 
in het genot was van militair pensioen of ga
gement ten laste van do koloniale geldmid
delen, wordt bij het verlaten van den clienst 
opnieuw gepensionneerd , naar reden van zijn 
geheelen diensttijd. 

§ 2. Het pensioen, toegekend overeenkomstig 
§ 1 biervoren, bedraagt niet minder dan het 
vroeger verleende pensioen of gagement. 

10. § 1. H et bepaalde bij artikel 9 is niet 
toepasselijk: 

a.. indien de betrokkene het recbt op rn r
krijging van pensioen mocht hebben verloren; 

b. indien hij, na zijn jongste indiensttreden 
bij bet Nederlandscb-Indische leger, wegens 
desertie bij reebterlijk vonnis is veroordeelcl 
of wegens vermissing in Nederlandsch-Indie 
voor ]anger dan acht en twintig dagen, uit 
de sterkte van dat leger afgevoerd geweest 
en disciplinair gestraft is , en de voorafgaande 
d iensttijd deswege bij de berekening van den 
geheelen diensttijd niet wordt medegetelcl. 

§ 2. In bet geval, bedoeld bij § 1, sub IJ 
b iervoren, worden de aanspraken van den be
langhebbende op pensioen , - of op onder
stand voor eens, - getoetst aan de bepalingen 
van dit reglement, zonder acht te slaan op 
bet fei t, dat hem reeds vroeger pensioen of 
gagement is toegekend. 

11 . § 1. Aan den militair, d ie recht heeft 
op pensioen ingevolge artikel 1, sub 1°., worclt 
dat pensioen toegekend op zijn verzoek. 
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§ 2. Wanneer een militair zonder toekenning 
van pensioen of zonder erkenning van bet 
recht op pensioen den dienst beeft verlaten, 
hoewel hij recht op pensioen kon doen gelden, 
of wanneer een gepensionneerd militair, buiten 
h et geval bij artikel 23 voorz ien, recht heeft 
op een hooger pensioen dan hem werd ver
leend, wordt hij op zijn verzoek alsnog in het 
genot van bet hem toekomend pensioen of 
hooger pensioen gesteld. 

§ 3. Het recht op verkrijging van pensioen 
of van een hooger pensioen is verbeurd, wan
neer de belanghebbende bet niet heeft doen 
gelden binnen vijf jaren na het verlaten van 
den dienst. 

§ 4. Orn voor verlenging van tijdelijk pen
sioen of voor toekenning van voortdnrend in 
stede van tijdelijk pensioen in aanmerking te 
komen, moet de belanghebbende eene aan
vrage inzenden binnen dJrie maanden na den 
vervaldag van het vorig pensioen . Door bet 
niet tijdig inzenden van de aanvraag gaat de 
aanspraak op het verder genot van tijdelijk 
pensioen of op toekenning van voortdurend 
pensioen verloren, tenzij , in Nederland door 
den Koning, in Nederlandsch-Indie door den 
Gouverneur-Generaal, termen wordengevonden 
om van deze bepaling af te wijken. 

§ 5. De aanvragen wordP.n in alle vorenbe
doelde gevallen gericht: in N ederlandsch-Indie 
aan den commandant van bet leger en chef 
van het Departement van Oorlog, elders aan 
den Minister van Kolonien in Nederland. 

§ 6. Hij , die zonder toekenning van onder- . 
stand voor eens of zonder erkenning van bet 
recht daarop den dienst heeft verlaten, hoewel 
hij recht op onderstand kon doen gelden, zoo
mede hij, die aanspraak heeft op onderstand 
ingevolge artikel 4, § 1, sub 3°., wordt op zijn 
ve rzoek in het genot van dien onderstand ge
steld, mits zijne op den voet van § 5 hier
voren in te zenden aanvrage wordt ontvangen 
binnen zes maanden na het verlaten van den 
dienst of na expiratie van den termijn, waar
voor hem tijdelijk pensioen is verleend. 

HOOFDSTUK II. 

Van den diensttijd. 

12. Als d iensttijd komt in aaumerking de 
overeenkomstig de artikelen 14 en 15 berekende 
tijd, v66r en na de inwerkingtreding van dit 
reglement doorgebracht : 

a. in militaire betrekkingen b ij het Neder
landsch-Indische leger, daarouder begrepen 
bet buiten Nederlandsch-Indie gevestigd troe
pengedeelte van dat leger; 

b. in andere m ilitai re, maritieme en burger
lijke betrekkingen van bet Rijk of van zijne 
kolonien en bezittingen in andere werelddeelen, 
mits de diensten, in die betrekkingen bewezen, 
naar de daarvoor geldende regelen aanspraak 
geven op pensioen of gagement , en niet reeds 
met pensioen of gagement zijn vergolden. 

13. Als diensttijd op den voet van artikel 12, 
sub a, komt mede in aanmerking : 

a. dienst bij mobiele schutterijen; 
b. de tijd van krijgsgevangenschap ; 
c. dienst bij de lijfwachten aan de hoven 

der inlandsche vorsten te Soerakarta en Djok
jakarta. 

14. § 1. Bij de vaststelling van den voor 
pensioen of voor onderstand voor eens gel
digen diensttijd, als bedoeld bij artikel 12, 
sub a, en artikel 13, wordt bet volgende in 
acht genomen : 

1°. Niet in aanmerking komt: 
a. diensttijd , voo rafgegaan aan het tijdstip , 

waarop bet zestiende levensjaar is ve rvn Id ; 
b. de tijd , gedurende welken de militair 

aan de strengere krijgstucht onderworpen is 
geweest; 

c. de t ijd, in gijzeling doorgebracht; . 
d. de tijd, gedurende welken de tot gevan

genisstraf , hechtenis of detentie veroordeelde 
in verzekerde bewaring is geweest , uitgezon
derd de duur van bet voorloopig arrest , in
dien dit bij de veroordeeling niet in mindering 
is ge bra eh t van de opgelegde straf ; 

e. de tijd, voorafgaande aan het verlaten 
van den dienst onder omstandigheden, welke 
bet recbt op verkrijging van pensioen deden 
verloren gaan; 

f. de militaire diensttijd, voorafgaande aan 
een rechterlijk gewijsde ter zake van desertie , 
zoomede die, voorafgaande aan bet tijdstip, 
waarop de militair, die uit de sterkte van het 
leger afgevoerd en d isciplinair gestraft werd 
wegens vermissing in Nederlandsch-Indie voor 
!anger clan acht en twintig dagen, weder in 
die sterkte is gevoerd; 

tenzij er, na nauwkeurig onderzoek omtrent 
de omstandigheden, waaronder de desertie of 
vermissing plaats had , in N ederland door den 
Koning, in Nederlandsch-Indie door den Gou
verneur-Generaal , termen zijn gevonden om 
bet bier bepaalde niet toe te passen ; 

g. de tijd, na bet verstrijken der maand , 
waarin de voordracht tot toekenning van pen
sioen den Koning of den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indie of de voordracht tot 
bet verleenen van onderstand voor eens wordt 
aangeboden aan de bij artikel 26, § 1, aange
wezen autoriteit. 
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Bovendien wordt, bij de toekenning van onder
stand voor eens niet in rekening gebracht de 
d iensttijd, welke reeds vroeger met ondcrstand 
op grond van artikel 4, § 1, snb 1°. of 2°., is 
beloond geworden. 

2°. IJubbel word t geteld : 
a. de tijd, in werkelijken dienst doorgebracht 

in 's Rijks overzeesche bezittingen en kolonien, 
dun wel daarbuiten, doch tusschen de keer
kringen, en gedurende den overtocht uit Neder
land derwaarts, van en met den dag van in
scheping af , zoomede gedurende den over
tocht naar Nederland , tot en met den dag van 
ontscheping; 

b. de tijd, doorgebracht bij eenig op voet 
van oorlog gesteld troepengedeelte, behoorende 
rot het Nederlandsch-Indische leger, dat heeft 
deelgenomen aan krijgsverrichtingen buiten 
's Rijks overzeesche bezittingen en kolonien, 
en buiten de keerkringen, indien, - en voor 
zoover, - door den Koning wordt bepaald, 
dat die tijd dubbel in rek,ming zal worden 
gebracht. 

3°. Enkel, dat is, j aa,· voo,· jaar, wordt 
geteld , 

a. de tijd, in Nederland doorgebracht bij 
eenig tot het :r ederlandsch-Indische leger 
behoorend, niet op voet van oorlog gesteld 
troepengedeelte ; 

b. de tijd, doorgebracbt onder omstandighe
den, als omschreven oncler 2°., letter b hier
voren, voor imover door den Koning geene 
beschi kking, als daar bedoeld, ten aanzien van 
d ien tijd is genomen; 

c. de tijd, met ve rlof bniten Nederlandsch
Indie doorgebracht, gerekend van en met den 
dag van in scheping bij vertrek tot en met den 
dag van ontscheping bij terugkeer van bet 
verlof; 

d. de tijd, doorgebracbt in krijgsgevangen
whap. 

§ 2. Diensten, volbracbt in betrekkingen, 
als vermeld snb b van artikel 12, worden toe
gerekend in dezelfd!) ve rhouding, waarin dat 
zou plaats hebben, indien zij op zicb zelf 
moesten strekken tot regeling van pensioen. 

15. § 1. Wmrneer bij de berekening van bet 
aantal dienstjaren de som van den diensttijd 
niet juist een vol jaar of volle jaren uitmaakt, 
dan wordt een gedeelte van een jaar voor een 
vol jaar in rekening gebracbt, indien het ten 
minste een honderd vijf en tachtig dagen be
draagt. Anders wordt het verwaarloosd . 

§ 2. Deze bepaling is niet van toepassing 
op de becijfering van de minima van dienst, 
bij do artikelen 1 en 3 gesteld voor het ver
krijgen van recht op pensioen. 

HO OFDSTUK III. 

Van het bedrag der pensioenen en de,· onder
standen voor eens. 

16. § 1. Het normaal pensioensbedrag, zon
der verhooging om bijzondere redenen, is voor 
elken rang of stand aangegeven op den bij dit 
reglement gevoegden staat letter A. 

§ 2. De sommen, op dezen staat gebracht, 
dienen ook tot maatstaf van berekening voor 
niet in <lien staat genoemde betrekkingen bij 
bet Nederlandsch-Indische leger, waaraan bij 
Koninklijk besluit een militaire rang of stand 
clan wel gelijkstell ing met :;ioodanigen rang of 
stand is of wordt verbonden. 

17. § i. De regeling van het pensioen ge
scbiedt naar den verkregen hoogsten rang of 
stand, indien de betrokkene daarin ten minste 
twee jaren werkelijken dienst heeft doorgobracht 
of wel tijdens bet bekleeden daat·van in de ter
men valt voor pensionneering wegens in ,n 
dw,· den dienst ontstaue ziels- of lichaamsge
breken. 

In andere gevallen wordt het pensioen ge
regeld naar den onmiddellijk voorafgaanden 
lageren rang of stand of naar den laagsten , 
wanneer geen boogere bekleecl is. 

§ 2. De berekening van den werkel ijken 
dienst, in de vorige parag raaf bedoeld. ge
schied t· over den geheelen cluur van den dienst
tijd, tenzij degradatie h eeft plaats gebad, in 
welk geval uitsluitend de werkelijke dienst 
na die degradatie in reken ing wordt gebracht. 
· 18. Ongerekend mogelijke verhooging over
eenkomstig a rtikel 21, behoudens bet bepaalde 
bij artikel 20, wordt, bij een diensttijd van der
tig diensljaren of 11iinder, voor elk dienstjaar 
toegekend een clertigste gedeelte van het nor
maal pensioensbed rag, bij artikel 16 bedoeld ; 

met dien verstande, dat , 
1°. h et normaal bodrag steeds ten volle wordt 

toegelogd aan den militai r, die in de termen valt 
voor pensionneering wegens ziel s- of lichaams
gebreken, ontstaan in en cloor den dienst: 

2°. niet minder dan twee derde gedeelten van 
dat bed rag wordt toegekend aan den militair, 
die in aanmerking komt voor pensionneering 
wegens ziels- of lichaamsgebreken. niet ont

· staan in en door den dienst, en, voor altijcl 
of tijdelijk, geheel buiten staat wordt bevonden 
om in zijn levensonderhoud te voorzien ; 

3°. dat niet minder dan de helft van bet nor
maal pensioensbedrag wordt , verleead aan den 
militair, die in aanmerking komt v9or pen
sionneering om dezelfde reden, als sub 2°. 
hiervoren vermeld, doch, voor altijd of tijdelijk , 
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·slechts gedeeltelijk buiten staat wordt bevonden 
-om in zijn levensonderhoud te voorzien; 

4°. dat in geen geval minder wordt toegelegd 
dan een derde gedeelte van bet normaal pen
sioensbedrag. 

19. § 1. Rij een d iensttijd van meer dan der
tig dienstjaren wordt bet normaal pensioen 
voor elk clienstjaar meer verhoogd met het 
b edrag, voor elken rang of stand aangeduicl 
in den aan clit reglement gehechten staat let
t er B ; met dien verstande, dat uit dezen hoofcle 
geen hooger pensioen zal worden toegekend 
clan hct mecle in cli en staat voor iederen rang 
of stand vermeld maximum. 

§ 2. Het bepaalde hij § 2 nn artikel 16 is 
ook hic r toepasselijk. 

20. Behoudens eventueele verhooging over
eenkomstig artikel 21, wordt bet pensioen, 
ongeacht den duur van den cliensttijd, tot het 
in artikel HI, § l, becloeld maximum toege
g ekoncl aan den mi litair, die in de termen valt 
voor pensionneering wegen~ ziels- of lichaams
gebreken, welke bet gevolg zijn van venvon
ding, verminking of letsel in den strijcl bc
komen. 

21. § 1. Het bedrag van bet pensioen, be
rekend volgens de voorafgaande artikelen, 
wordt ve1·hoogd , wanneer ten gevolge van ver
wonding, Yerminking, letsel, andere lichaams
of zielsgebreken b et verlies van ledematen, 
onherstelbaro krankzinnigheid of het geheel 
en onherstelbaar verlies rnn bet gezichtsver
mogen in een oog of in beide oogen is ont
staan, clan we! het noodzakelijk gebruikvan lede
maten geheel en onberstclbaar wordt gemist. 

§ 2. D e verbooging wordt berekend naai· 
reden van bet maximum-pensioen, bij artikel 19 
vastgesteld voor den rang of stand, waarnaar 
bet peusioen wordt geregeld, en bedraagt, 

a. een vierde gedeelte van dat maximum, we
gens bet , erlies of het gemis van het gebruik 
van efo cler ledernaten, of wegens bet verlies 
van bet gezicbtsvermogen in een oog; 

b. de helft van dat maximnm, wegens bet 
verlies of bet gemis van bet gebruik van twee 
of 1neer leclematcn, het verlies van het gezicbts
vermogen in beide oogen, of wegens krank
z innigheid. 

§ 3. Voor de berekening der pensiocnver
booging in geval het verlies van bet gezicbts
vermogen in een oog of beide oogen gepaard 
gaat met krankzinnigheid of met bet verlies 
of het gemis van het gebruik van een of meer 
ledematen , wordt ieder der redenen voor de toe
kenning eener verhooging op vorenbedoelden 
voet afzonderlijk in aanmerking gebracbt. 

§ 4. Onder ,.ledematen" worden verstaan : 

,.handen" en ,.Yoeten", onverschillig of met 
het verlies of bet gem is van het gebruik daarvan 
ook dat van armen en beenen gepaard gaat. 

§ 5. De gemelde verboogingen worden niet 
toegekend, indien de bovenornscb reven toe
standen moeten worden toegescbreven aan 
eigen moedwillige handelingen of aan onge
regeld gedrag. 

§ 6. De Koning beboudt Zich voor om aan 
den mili tair, die, zonder in letterlijken zin in 
een der vorenomschreven omstandigbeden te 
verkeeren , toch in een daarmede te ve rgelijken 
hulpbeboevenden lichamelijken toestand is ge
raakt, boven bet hem overigens toekomend 
pensioen een of meer der bovenvermelde ver
hoogingen toe te kennen. 

22. De militair, omtrent wien bij militair 
geneeskundig onderzoek het verlies of het 
geheel en onberstelbaar gem is van het nood
zukelijk gebruik van een of meer ledematen 
of van het gezicbtsvermogen in een oog is 
gebleken, en die niettem in blijft doordienen , 
ontvangt, wanneer bij later volgens dit regle
ment wordt gepensionneerd, boven het bedrag, 
waarop hij alsdan recbt heeft, eene verhoo
ging overeenkomstig artikel 21 tot bet bedrag, 
dat hem naar zijn toenmaligen rang of stand 
ingevolge de bepalingen van d it reglement zou 
zijn toegekend , indien hij niet ware b lijven 
doord ienen. 

23. Tot grondslag van de toekenningvan het 
pensioen ligt de toestand, waarin de milituir 
zich bevindt bij bet verlaten van den dienst . 

Latere verbetering of verergering brengt in 
het vastgesteld pensioen geene verandering, 
met dien verstande nocbtans dat, ingeval ter 
zake van verwonding, verminking, letsel, ziels
of lichaam sgebreken pensioen werd toegekend 
en die gebreken den gepensionneerde later, 
mits niet door eigen moedwillige handelingen 
of ongeregeld gedrag, in een toestancl bren
gen die , had bij reeds bij de pensionneering 
bestaan, recht zou bebben gegeven op een 
booger pensioen clan verleend werd, de be
langhebbende alsnog in bet genot van dat 
hoogere pensioen wordt gesteld, indien althans 
de daartoe strekkende aanvrage aan de in 
artikel 11, § 5, genoemde autoriteiten zij inge
:wnden binnen vijf jaren na bet verlaten van 
den dienst. 

24. § 1. De regeling van den onderstand 
voor eens geschiedt naar den rang of stand, 
laatstelijk door den betrokkene bekleed, en 
naar het aantal dienstja ren, dat bij in rekening 
kan brengen. 

§ 2. H et bedrag van den onderstand, dat 
voor elk jaar dienst wordt toegekend , is voor 
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iederen rang of stand aangegeven op den bij 
dit reglement beboorenden staat letter C. 

§ 3. De sommen, op dien staat gebracbt, 
dienen ook tot maatstaf van berekening voor 
niet in dien staat genoemde betrekkingen bij 
het ederlandsch-Indiscbe leger, waaraan bij 
Koninklijk besluit een militaire rang of stand 
dan we! gel ijkstelling met zoodanigen rang 
of stand is of wordt verbond en. 

HOOFDS'l'UK IV. 

Algemeene bepalingen betreffende de pensioenen 
en de 01ukrstanden voor eens. 

25. § 1. Het pensioen wordt toegekend: in 
ederland, door den K oning, op voordracbt 

van den Minister van K olonien ; in N eder
landsch-Indie door den Gouverneur-Generaal , 
op voordracbt van den commandant van het 
leger en chef van het Departement van Oorlog. 

§ 2. In de tot toekenning van bet pensioen 
strekkende besluiten wordt melding gemaakt 
van de bepalingen van dit reglement, waarop 
de toekenning berust. 

§ 3. Van de toekenning van het pensioen 
wordt den belangbebbende een authentiek 
bewijsstuk uitgereikt. 

26. § 1. Toekenning van onderstand voor 
eens op grond van artikel 4, § 1, sub 1°. en 20., 
heeft plaats: in N ederland door den Minister 
van Kolonien, in Nederlandscb-Indie door den 
commandant van bet leger en chef van bet 
Departement van Oorlog. 

§ 2. Onderstand op grond van artikel 4, § 1, 
sub 3°., wordt toegekend: in Nederland door 
den Minister van Kolonien, in ederlandscb
Indie door den Gouverneur-Generaal. 

27. De pensioenen, met bijberekening van 
de verhoogingen, alsmede de onderstanden, 
worden in voile guldens verleend. 

Onderdeelen van een gulden komen daarbij 
voor een gulden in berekening. 

28. § 1. De pensioenen zijn, na overlegging 
der vereischte bewijsstukken , betaalbaar : in 
Nederland in den aanvang van het kwartaal , 
in N ederlandscb-Indie na afloop van iedere 
maand, een en antler beboudens bet bepaalde 
bij artikel 69 der wet tot regeling van de wijze 
van bebeer en verantwoording der geldmid
delen van ederlandsch-Indie (Nederlandach 
Staal$blad 1895 n°. 145 , Indiscl, S taal$blad 
1895 n°. 2'25). 

§ 2. De onderstanden worden uitbetaald 
overeenkomstig regelen, voor ederland vast 
te stellen door den Minister van Kolonien, 
voor N ederlandscb-Indie door den Gouverneur
Generaal. 

29. § 1. Wanneer een gepensionneerde ge
plaatst wordt in eene betrekking , waaraan het 
uitzicht op burgerlijk pensioen verbonden is, 
dan word t te dier zake eene korting op zijn 
pensioen toegepast. 

§ 2. Deze korting bedraagt : 
a. wegens eene bijkomende inkomst of beloo

ning van minder dan zestien honderd gulden: 
25 ten bonderd van de eerste f 600 dier 

inkomst of belooning. 
50 ten honderd van de volgende f 400, 
75 ten bonderd van het overige ; 
b. wegens eene bijkomende inkomst of be

looning van zes tien bonderd gulden of booger: 
50 ten bonderd van bet gebeele bedrag dier 

inkomst of belooning. 
§ 3. De korting wordt niet toegepast, wan

neer het vereenigd bedrag van pensioen en 
bijkomende inkom t of belooning de som van 
duizend gulden 's jaars ni e. t overtreft , en met 
zooveel verminderd als noodig is om het ver
eenigd bedrag niet beneden d ie som te doen 
dalen. 

§ 4. Bij bet ontslag uit de betrekking, in 
§ 1 bedoeld , word t de gepeusionneerde, be
boudens het bepaalde bij de artikelen 30 en 31, 
in bet voile genot van bet pensioen bersteld . 

§ 5. Het pensioen wordt in zijn geheel 
gelijktijdig genoten met de sold ij en de toe
lage, verbonden aan de Militaire Willem -
orde en aan de beuoem ing tot Broeder der 
Orde van den N ederlandscben L eeuw. 

30. § 1. Het toegelegd pensioen vervalt : 
a. door het weder in het genot treden van 

militair traktement of soldij ten laste der Ne
derlandsche taatsbegrooting of der koloniale 
geldmiddelen ; 

b. beboudens bet bepaalde in § 4, wanneer 
de gepensionneerde eenige geregelde Rijks
inkomst geniet van eene vreemde Mogendbeid, 
in welk geval het pensioen ophoudt van en 
met den eerstcn van het kwartaal , volgende 
op dat, waarin zulks blijkt ; 

c. wanneer de betaling gedurende vijfacbter
eenvolgende jaren niet is gevorderd; 

d. bij overlijden, van en met den eersten van 
het kwartaal volgende op dat, wuarin het over
lijden plaats had. 

§ 2. In bet geval, bedoeld bij § 1, sub a, 
kan, indien de gepensionneerde vrouw of wet
tige (ook gewettigde) kinderen te zijnen laste 
heeft, in Nederland door den Koning, in Ne
derlandscb-Indie door den Gouverneur-Gene
raal, aan die vrouw of kinderen - ook wanneer 
de echtgenoot of vader bij bet leger voor 
memorie is gevoerd, - eeue jaarlijksche toe
lage ten laste der koloniale geldmiddelen wor-
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den toegekend, waarvan bet bedrag echter de 
som van het vervallen pensioen niet ,ml over· 
treffen. 

Deze toelage houdt op met den eersten van 
het kwartaal, volgende op dat, waarin de ecbt
genoot of vader overlijdt, weder in bet genot 
van pensioen treedt of bet recht op verkrij
ging van pensioen mocht verliezen. 

De toelage wordt, ingeval van overlijden van 
den laatstovergebleven bevoorrechte, uitge· 
keerd tot en met het kwartaal van overlijden, 

§ 3. Indien de gepensionneerde, wiens pen· 
sioen krachtens bet bepaalde bij § 1, sub a, 
hiervoren, is vervallen, den dienst bij 's Rijks 
Zeemacht of bij de landmacht in Nederland 
of de N ederlandsche W est-Indische kolonien 
weder verlaat, w_ordt hem ten laste der kolo
niale geldmiddelen weder pensioen toegelegd, 
tot bet vroeger toegekend bedrag. 

Deze bepaling is niet toepasselijk, indien: 
a. het door den belanghebbende, op den 

voet van artikel 11, § 5, in te dienen schrifte
lijk verzoek om wedertoekenning van pensioen 
niet binnen een jaar na het verlaten van boven
bedoelden dienst wordt ingezonden; 

b. indien hij dien dienst verlaat onder om
standigheden, welke volgens dit reglement bet 
verlies van recht op verkrijging van pensioen 
tengevolge hebben; 

c. indien termen bestaan om, wegens een 
rechterlijk gewijsde ter zake van eene in meer
bedoelden dienst gepleegde desertie, den aan 
dat gewijsde voorafgaanden diensttijd als ver
loren te beschouwen . 

Het krachtens b et eerste lid van dezo para
graaf opnieuw te verleenen pensioen gaat in met 
den eersten der maand, volgende op die, waarin 
de aanvraag om toekenning wordt ontvangen. 

§ 4. Van bet voorschrift in § 1, sub b, van 
dit artikel, kan door den Koning worden af
geweken: 

a. ien opzichte van gepensionneerde militai
ren, die den staat van Nederlander niet bezitten 
en in bun eigen Janel in bet genot van mili
tair traktement of van soldij zijn gesteld, 
omdat zij na hun terugkeer alclaar dienstplicb
tig bevonclen, krachtens de wetten des lands 
onder de wapenen geroepen worden; 

b. wanneer v66r of uiterlijk zes maanden na 
het aanvaarden van de betrekking, waaraan 
geregelde Rijksinkomsten van eene vreemcle 
Mogendbeid zijn verbonden, van den belang
hebbende eene schriftelijke aanvraag tot het 
bekomen der Koninklijke goedkeuring op die 
aanvaarding bij het Ministerie van Kolonien 
wordt ontvangen. 

§ 5. Het pensioen, vervallen krachtens § 1, 

sub c, van dit artikel, kan door den Koning 
of, in Nederlandsch-Indie door den Gouver
neur-Generaal, op verzoek van den belangheb
bende, opnieuw worden toegekend. 

Het weder toegelegd pensioen vangt aan 
met bet kwartaal, volgende op dat, waarin de 
schriftelijke aanvraag om toekenning in Neder
land bij bet Ministerie van Kolonien, in Ne
derlandsch-Indie bij het Departement van 
Oorlog wordt ontvangen. 

31. § 1. D e gepensionneerde, die veroor
deeld is tot gevangenisstraf van drie maan
den, tot hechtenis van drie maanden, tot 
plaatsing in eene Rijkswerkinrichting of tot 
eenige zwaardere straf, mist gedurende den 
tijd, dat hij zijne straf ondergaat of zich door 
de vlucht aan de tenuitvoerlegging van b et 
vonnis onttrekt, bet genot van bet pensioen. 

§ 2. Ten aanzien van hem, die zijne straf in 
Nederland ondergaat of zich aldaar door de 
vlucht aan de tenuitvoerlegging van bet vonnis 
onttrekt, behoudt de Koning Zich voor, daar
toe termen vindende, en ten aamden van hem, 
die zijne straf in Nederlandsch-Indie ondergaat 
of zich aldaar door de vlucht aan de tenuit
voerlegging van bet vonnis onttrekt, is de 
Gouverneur-Generaal bevoegd om: 

a. gedurende dien tijd over het pensioen van 
den veroordeelde te beschikken ten behoeve 
van zijne vrouw, van zijne minderjarige af
stammelingen in de rechte linie, of van zijne 
bloedverwanten in de opgaande linie ; 

b. voor zoover van de sub a bedoelde be
voegdheid geen gebruik wordt gemaakt, hem, 
die uit de gevangenis of Rijkswerkinrichting 
is ontslagen, in bet genot te stellen van eene 
uitkeering tot een bedrag, dat de helft van 
het jaarlijksch bedrag van bet pensioen niet 
te boven gaat. 

§ 3. In het geval, bedoeld bij § 2, sub a, 
hiervoren, wordt het pensioen ten behoeve van 
de bevoorrechten niet !anger uitbetaald clan 
tot en met bet kwartaal, waarin de laatste 
hunner overlijdt, tenzij het, om welke reden 
ook, reeds vroeger vervallen of niet meer voor 
hen beschikbaar mocht zijn. 

32. § 1. De pensioenen zijn onvervreemdbaar. 
De titularis kan daarover op geenerlei wijze 

beschikken, ook niet door verpanding of be
leening. 

Indien hij last geeft om bet pensioen voor 
hem te ontvangen, kan hij die lastgeving altijd 
herroepen . Alie overeenkomsten, hiermede 
strijdig, zijn nietig. 

§ 2. De bepalingen van de voorafgaande 
paragraaf worden vermeld in het authentiek 
bewijsstuk, bedoeld bij artikel 25 § 3. 
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§ 3. Outler de bij § 1 verboden beleeningen 
zijn niet begrepen de voorschotten in N ecl erland 
of in de kolonien en bezittingen van bet Rijk 
in andere werelddeelen door gemeentebesturen , 
liefdadige of tot algemeen nut werkende in
stellingen, betzij renteloos, hetzij tegen matige 
rente verschaft, en tot zekerheid waarvan het 
hooger vermeld authentiek bewijsstuk wordt 
afgegeven, mits de bepalingen, volgens welke 
die voorscbotten door bedoelde besturen en 
instellingen worden uitgekeerd, zijn goedge
keurd: in Nederland door den Minister nn 
K olonien, in Nederlandsch-Indie door de daar
toe door den Gouverneur-Generaal aan te wij
zen autoriteiten. 

33. § 1. Indien een gepensionneerde in een 
gesticht of eenc instelling van weldadigheid, 
door bet openbaar gezag erkend, is opgenomen 
of , op wclke wijze ook, door zoodanig gesticht 
of zoodanige in stelling of door eene burgerlijke 
gemeente wordt verpleegd, worden de verpleeg
kosten, zooveel mogelijk , doch in gcen geval 
tot een hooger bedrag dan vijf en twintig cent 
per dag, ui t h et pensioen voldaan . Bed raagt 
het pensioen minder dan vijf en vijftig cent per 
dag, dan worden die kosten slecbts vergoed 
met het beloop van bet pensioe1i over het tijd
vak der verpleging . 

In beide gevallen wordt gedurendc de ver
pleging, zoo mogelijk, het voile bedrag van 
het pensioen ieder kwartaal betaalbaar gesteld 
aan bet bestuur van dat gesticht, di e instell ing 
of gemeente, dat zijnerzijds v:e rplicbt is om 
aan den titularis bet bedrag uit te keeren, 
waarmede bet pensioensdcel de krachtens de 
eerste alinea verschuldigde vcrpleegkos ten 
overtreft. 

Ingeval bet pensioen over het tijd vak der 
verpleging reeds is uitgekeerd, worclen o-e
melde kosten verb:rnld op het pensioen van 
het eerstvolgencl kwartaal, dat de titularis 
wecler zelf kan ontvangen. 

De kosten van verpleging in een Lands
krankzinnigengesticht worden voldaan ovcr
eenkomstig de daarvoor uitgevaardigdc bepa
lingen. 

§ 2. H eeft de verpleging van den gepensi
onneerde plaats in eenige maritieme of mili
taire ziekeninrichting, of we! op eenigerlei 
wijze ten laste van de geldmiddelen van den 
Staat of van zijne kolonien en bezitti ngen in 
anclere wereldcleelen, - tenzij als gevolg van 
cenc veroordeeling als bij artikel 31 § 1 be
doeld, - dan wordt die verpleging mede op 
den voet van bet bepaalde bij § 1 zooveel 
mogelijk nit bet pensioen bekostigd. 

H etgecn de Staat uit het pensioen op die 

wijze minder terug ontvangt dan vijf en vijftig 
cent per hoofcl voor elken ve rpleegclag, wordt 
ten laste van de Indische geldmiddelen ver
evend. 

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn, bij 
verpleging in eene militaire zieken in richting 
b innen N ederlandsch-Indie, niet van toe pass ing 
op gepensionneerde mil itairen, die bcnoemcl 
zijn tot- of belast zijn met cle waarneming van 
cene betrekking onder genot van bezoldiging 
ten laste der gelclm idclelen van N ederlandsch
Indie en derhalvc in die beLrekking ter ,er
pleging worden opgenomen. 

34. In N ederland is de Minister rnn Kolo
nien en in Nederlanclsch-Indie de Gouvcrneur
Generaal bevoegd om de kosten van verpleging 
van gepcnsionneerde militairen in buitenslands 
gevestigde ziekeninrichtingen of anclere open
bare en bijzondere instellingen van liefcladig
heid , welke - naar hun oordeel - daarvoor 
in aanmerki ng komen, tot ten hoogs te viJf en 
vijftig cent per hoofd en per dag van de pen
sioenen der verplecgden te doen inhouden en 
aan de besturen dier inricbtingen of instellin
gen te cloen uitbetalen. 

De verplegingskosten zullen ecbter nimmer 
tot een hooger bed rag clan bet beloop van het 
peusioen over het tijd vak dcr verpleging ver
goed worden . 

I s' het pensioen over het t ijclvak der verple
g ing reeds uitgekee rd , clan worden geeu ver
pleegkosten te goed gedaan. 

35. § 1. Op de pensioenen wordt om gee
nerlei reden korting toegestaan ten behoeve 
van particuliere schuldeischers. 

§ 2. Ter zake van schuldPn aan den Lande, 
- waartoc mede worden gerekend te behooren 
die wegens voorscbotten, in het buitenland 
door of vanwege Nederlanclsche gezantscbap
pen of consulaten verstrekt, - kan korting op 
de pcnsioenen wot~en bcvolen, overeenkomstig 
de tor zuke vastgestelcle of vast te stellen be
palingen. 

36. In buitengewone gevallen, wuarin bij 
dit reglement nict is voo rzion, of wao.romtrent 
zijne bepalingen gcacbt moeten worden geen 
billijken maatstaf tot vergelcling van bewezen 
diensten op te leveren, worclt door den Koning 
bij afzonderlijk besluit voorzien. 

37. Wanneer door belangbebbenclen tegen 
de toepassing in Nederlanclscb -Inclie van de 
bepalingen van cl it reglement bezwaren wor
den ingebracbt, behoudt de Koning Zich voor 
daarin te voorzien bij een met redenen um
ldeed besluit, in overeenstemming met de in 
dit reglement gestelde regelen . 
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St a at I e tt er A. 
Bijd!ragen de,· nonnale pensioenen. 

J aarlijksch 
Rangen en betrekkingen. pensioens-

Kapelmeester der stafmuziek. 
Militair opzichter. . 
Magazijnmeester der 1 • klasse. 

genie 4de klasse, 
met den rang van 20klasse. 
opzichter . . . . 

Meester-geweermaker 
Militair apothekers- 3• klasse. 

bediende . 
Magazijnmeeste r der artillerie 

4de klasse . . . . . . . . 
Magazijnmeester bij de militaire 

adrninistratie 4de klasse . . . 
Adjudant-onderofficier, niet val

lende ondet· een der vooraf
gaande groepen . 

Sergeant-majoor. . . . . . . 
Artilleriewerkman der lste klasse. 
Sergeant . . . . . . . . . 
Artilleriewerkma.n der 2de klasse. 
Korporaal . . . . . . ~ . . 
Artilleriewerkman der 3de klasse. 
Soldaat . . . . 
L eerling-artilleriewerkman . 

} 

I 
f 

f 
} 

l 
S t a a t I e tt e r B. 

bedrag. 

f 1000.-

690.-

640.-

590.-

590.-

566.-

526.-

486.-

330.-

275.-

I . Bed,·agen de,· pensioensverhoogingen 1·001· 1neer 
dan 30:jarigen dieust. 

Rangen en betrekkingen. 
Bedrag 

der 
verhooging. 

Kapelmeester der stafmuziek. . f :l0.-
Militair opzichter der lste klasse . 
Magazijnmeester der genie 4de 

klasse, met den rang van op-
zichter lste klasse . . . 15.-

Meester-geweermaker lste klasse. 
Militair apothekersbediende lste 

klasse. . . . . . . . . . 
Militair opzichter der 2de of 

3de klasse . . . . . . 
Mugazijnmeester der genie 4de 

klasse, met den rang van op
zichter 2de of 3de klasse . . 

Meester-geweermaker 2de of 3de 
klasse . . . . . . . . . . 12.50 

Militair apothekersbediende 2de 
of 3de klasse . . . . . . 

Magazijumcester der artillerie ' 
4de klasse . . . . . . . . 

Magazijnmeester bij de militaire 
administratie 4de klasse . . . ' 

Adjudant-onderofficier, niet val
lende onder een cler vooraf
gaande groepen . . . . . . 

Sergeant-majoor, sergeant en kor- 10.-
poraal. . . . 

Artillerie-werkman der lste, 2de 
of 3de. klasse . 

Soldaat . . 
1
-
1
. : · k. · · · } 9.50 

Leerling·al'ti ertewer man . . . 

II. .Jlax-intum-pen ioensbedragen. 

Rangeu en betrekkingen. 

Kapelmeeste r der stafmuziek. 
1.i litair opzichter. . 

Magazijnmeester der 1 • klasse . 
genie 4de klasse , 
met den rang van 2• klasse. 
opzichter . . . . 

Meester geweermaker 
M.ilitair apothekersbe- 3• klasse. 

diende . . . . . 
Magazijnmeester der artillerie 

4de klasse . . . . . . . . } 
Magazijnmeester bij de m ilitaire 

administratie 4de klasse . . . 
Adjudant-onderofficier, niet val- 1 

lende onder een cler vooraf
gaande groepen . . . . . . 

Sergeant-majoor. . . .. l 
Artilleriewerkman l ste klasse I 
Sergeant . . . . . . . . l 
Artilleriewerkman 2de klasse. I 
Korporaal . . . . . . . . } 
Artilleriewerkman 3de klasse. 
Soldaat . . . . . . . . .. } 
Leerling-artilleriewerkman . 

St a at I et t e r C. 

Maximum 
van het 

jaarlijksch 
peusioen. 

f 1200.-

840.-

765.-

715.-

715.-

666.-

626.-

586.-

430.-

370. -

Bijdragen de,· onderstanden voo,· eens. 

Rangen en betrnkkiugen. 

Kapelmeester der stafmuziek. . \ 
M.ilitair opzichter der lste of 

2de klasse . . . . . . 
Magazijnmeester der genie 4de 

klasse, met den rang van op
zich ter lste of :lde klasse . . 

Meester-geweermaker lste of 2de 
klasse. . . . . . . . . . 

Militair apothekersbediendc 1 te 
of 2de klassc . . . . . . . 

.Adjudant-ouderofficier, niet be- 1 
· boorende tot- of niet gclijkge

steld met een der bovenge
noemden . . . . . . . . . 

Sergeant-majoor en sergeant . . l 
Artilleriewerkman lstc of 2de f 

klasse. . . . 
Korporaal . . . . . • • l 
Artilleriewerkman 3de klasse. . I 
Soldaat . . . . . . . . . } 
L eerling-artilleriewerkman . . 

Bedrag 
van den 

onderstand 
per 

dienstjaar. 

f 20.-

15.-

12.-

9.-

7.-

5.-

Aldus vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
17 l!,ebrnari 1905 (Staatsblad n°. 74). 

1\1ij bekend, 
De Minisfe,· van Kolonien, (get.) lDENBURO. 
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17 Februari 1905. BESLUIT, betreffende bet 
beroep ingesteld door M .. T. A. VEEREN, 
van tafel en bed gescbeiden ecbtgenoote 
van J. W. AUFl' MOR'l'H, inzake vermogens
belasting. S. 75. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op bet beroep, inges teld door 

M. J . A. VEEREN, vroeger weduwe mr. H. P . 
DE GA.VERE, later echtgenoote van J. W . 
Au~'FMORTH, tbansvan tafelen bed van laatstge
noemde gescheiden en vertoevende in Zwit e,·

land, tegen de beschikking van den Inspecteur 
der registratie in de 10• divisie te 's Gravenhage 
d.d. 18 Augustus 1904, op haar vernoek om 
ontbeffing van vermogensbelasting over 1903i04, 
wegens bet metterwoon verlaten van bet Rijk ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge· 
scbillen van bestuur , gehoord, advies van 
21 December 1904, n•. 223; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
F inancien van den 13den F cbruari 1905, n•. 68, 
Registrat ie; 

Overwegende, dat M. J. A . VEEREN, vroeger 
weduwe van mr. H . P. DE GA.VERE met 
J. W. AUFFMORTII is hertrouwd en met hem 
te 's Gravenhage heeft gewoond; 

dat zij op 8 Mei 1903 van bet bevolkings
register der gemeente 's Gravenhage is afge
schreven als vertrokken naar Brussel; 

dat haar echtgenoot echter gedurende bet 
belastingjaar 1903/04 te 's Gravenhage is blijven 
wonen; 

dat ingevolge een door beide echtgenooten 
in April 1903 inged iend verzoeksch rift, de 
arrondissements- rechtbank te 's (h-avenhage bij 
vonnis van 24 Mei 1904 tu sschen hen scheiding 
van tafel en bed heeft uitgesproken; 

dat M. J . A. VEERE ' op 20 Mei 1903 ont• 
heffing heeft aangevraagd van vermogens, 
belasting over elf maanden ; 

dat de Inspecteur op 18 Augustus 1904 h et 
verzoek heeft van de hand gewezen uit over
weging, ,.dat aangezien de scheidirig eerst is 
uitgesproken op 24 Mei 190i, rekwestrante 
over het jaar 1903/04 alsnog de woonplaats 
had van haren ecbtgenoot" ; 

dat de aanvraagste r vau de beschikking des 
Inspecteurs bij Ons in beroep gekomen is, 
daarbij onder anderen aanvoerende dat ,.de 
wet op de vermogensbelasti ng duidelijk aan
geeft te willen belasten niet volgens bet legale 
domicilie, maar volgcns de werkelijke woon-· 
plaats" en verzoekende dat h:iar de ontheffing 
alsnog moge worden verleend ; 

Overwegende, dat appellante meent aan
spraak te hebben op ontheffing van vermogens
belasting op grond van art. 25 der wet; 

dat genoemd art. 25 bepaalt, dat ontheffing 
van belasting verleend wordt aan den belasting
plichtige die in den loop van bet belastingjaar 
het Rijk metterwoon verlaten heeft; 

dat de vraag of iemand al uf niet binnen 
bet Rijk woont - en dus ook de vraag of 
iemand bet Rijk metterwoon verlaten heeft -
volgens art. 1, 2de lid , der wet van 27 Sep
tember 1892 (Sfaatsblad n•. 223) 11aar de omstan
digheden moet worden beoordeeld ; 

dat echter b et 2de lid van art. 12 op dezen 
algemeenen regel eene uitzondering maakt, 
door de bepaling dat de woonplaats van den 
man geacht wordt ook de woonplaats te zijn 
van zijne vrouw, van wie hij niet van tafel 
en bed gescheiden is, eene bepaling, die niet 
zon kunnen gemist worden , zonder in vele 
gevallen de uitvoering van art. 4 der wet on
mogelijk te maken ; 

dat waar bet vaststaat dat de scheiding van 
tafel en bed eerst op 24 Mei 1904 , dus na 
afloop van het belastingjaar 1903/04 is uitge
sproken , en de Ulan gedurende dat geheele 
belastingjaar te 's G1·av~nhage woonde, de appel
lante gedurende tlien tijd voor de toepass ing 
der wet op de vermogensbelasting mede geacht 
moot worden binnen bet R ijk te h ebben 
gewoond; 

Gezien de wet van 27 September 1892 (Staats
blad n•. 223) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van de bestreden uitspraak, 

bet daartegen ingesteld beroep ongegrond te 
verklaren. 

Ooze Minister van Financien is belast met 
de nitvoering van dit beslnit, dat in bet Staats
blad geplaatst en tegel ijk met de in hoofde 
dezes vermelde voordracht van genoemden 
Minister in de Nederlandsche Staatscourant op 
genomen zal worden en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, af
deeling voor de gesch illen van bestuur. 

's Gravenhage, den 17den Febrnari 1905. 
(get. ) WlLHE LMI N A. 

De Ministei· van Ji'inancien , 
(gef. ) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 11 Maa,·t 1905.) 

18 Februari 1905. BESLUIT, t0t aanvulling 
van bet Koninklijk besluit van 5 Decem
ber 1902 (Sfaa tsblad n•. 206) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in de artikelen 52, tweede en 
derde lid , en 59 sub 1, 3 en 4 der Onge• 
vallenwet 1901, gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 14 October 19Q3 (Staatsblad 
n°. 271). S. 76. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op cle ,oorclracbt van Onzen Minister van 
Binnenlanclscbe Zaken van 28 December 1904, 
n•. 5287, afdeeling Arbeid; 

Gezien de artikelen 52, tweede en derde lid, 
en 59, sub 1, 3 en 4 der Ongevallenwet 1901 
(wet van 2 Januari 1901, Staatsblacl n•. 1); 

Gelet op artikel 59, sub 6, der voornoemdewet; 
Den Raad van State geboord (advies van 

7 Februari 1905, n°. 11) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 Februari 1905, n•. 574, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en ,,erstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

Na artikel 24 van Ons besluit van 5 Decem
ber 1902 (Staatsblad n•. 206), gewijzigd bij Ons 
besluit van 14 October 1903 (Staatsblad n•. 271) 
wordt opgen men een nieuw artikel, luidende 
als volgt: 

_,t,-f. 24bis. ,,Een na het in werking treclen 
van clit artikel gedaan verzoek als bedoeld in 
artikel 52, eerste lid, der Ongevallenwet 1901, 
wordt geacbt te betreffen bet risico van de bij 
genoemcle wet geregelde verzekering der werk
lieden in clienst van den werkgever werkzaam 
in al <liens bier te lande gevestigde verzekerings
plicbtige ondernemingen, ten aanzien waar
van het risico niet reeds is overgedragen of 
door den werkgever zelf wordt geclragen, voor 
zoover niet in bet verzoek zijn genoemd de 
onclernemingen, ten aanzien waarvan niet wordt 
verlangd toelating om bet risico zelf te dragen 
of om het risico over te dragen. 

vVorclt door een werkgever, die op een na 
het in werking treden van dit artikel gedaan 
verzoek toegelaten is om zijn bij genoemde 
wet becloeld risico over te dragen, hier te lande 
een nieuwe verzekeringsplicbtige onderneming 
opgoricht, waarin worden uitgeoefend de be
drijven of een of meer der bedrijven, uitge
oefend in de ondernem111g of in een der onder
nemingen, ten aanzien waarvan de werkgever 
is toegelaten om bet risico over te dragen, 
clan wordt het risico der nieuwe onderneming 
geacbt aan de vennootschap of de vereeniging, 
die het l'isico der vroeger opgerichte onder
neming of ondernemingen clraagt, te zijn over
geclragen. 

De bepaling van bet voorgaancle lid is niet 
van toepassing: 

a. inclien v66t· het oprichten cler nieuwe 
onderneming door den werkgever of door de 
vennootschap of de vereeniging bij aange-

1905. 

teekenclen brief aan het bestuur der Rijks
verzekeringsbank is medegedeeld, dat hij bet 
risico der nieuwe onderneming niet wenscbt 
over te dragen of dat zij bedoeld risico niet 
wenscht over te nemen; 

b. indien de werkgever toegelaten is om het 
risico der vroeger opgericbte ondernemingen 
over te dragen aan verscb illende vennoot
schappen of vereenigingen." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaa.tst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenbage, den 18den Februari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Mini.Yter van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 4 Maa,·t 1905.) 

18 Februari 1905. BESLUIT, tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 9 Febru
ari 1881 (Staatsb/ad n•. 27), houdende 
nadere bepalingen omtl'ent het vel'voer en 
de nederlagen van zout in het tel're in van 
toezicht. S. 77. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 

Op de voordl'acht van Onzen Minister van 
Financien van den 23sten Januari 1905, n•. 69, 
Invoerrech ten en AcciJnzen ; 

Gezien artikel 49 der wet van 26 April 1852 
(Staatsblad n•. 93), en de wet van 7 Decem
ber 1880 (Staatsblad n•. 221), alsmede het Ko
ninklijk besluit van 9 Februari 1881 (Staats
blad n•. 27); 

Den Raad van State geboord (advies van 
7 Fepruari 1905, n•. 9) , 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Februari 1905, n•. 10, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en be luiten: 

Eenig artikel. 

Aan de aanwijzing van een gedeelte van het 
terl'ein van toezicht in Limburg voorkomende 
in artikel 1 van bet Koninklijk hesluit van 
9 Februari 1881 (Staatsblad n•. 27), wordt 
onde.r letter a bet volgende toegevoegd : 

,,met uitzondering van het gedeelte van de 
gemeente Weert, 't welk ingesloten wordt door 
de Beekpoort, de gemeentegrachten (Kadastrale 
Sectie 0, n••. 1100 en 536), bet voetpad naar 
bet station, den staatsspoorweg van Budel 
naar Baexem, den kunstweg van Stamproy 
naar Weert, de St. Mathiaskapel, den kunst
weg van Roermond naar Maarheeze; 

5 
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Ooze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, 't welk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

', Gravenbage, den 18den Februari 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financien, 
(get. ) H.A.RTE V. TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 1 Maart 1905.) 

18 Pe~ruari 1905. BESLUIT, boudende nadere 
bepalingen omtrent bet vervoer en de 
nederlagen van accijnsgoederen in bet 
terrein van toezicbt langs de grenzen. 
S. ffi. -

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 24 Januari 1905, n°. 87, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gelet op bet eerste en tweede lid van arti
kel 1 der wet van 4 April 1870 (Staatsblad 
n°. 61), op artikel 1 der wet van 28 Decem
ber 1879 (Staatsblad n•. 250), alsmede op de 
wet van 7 December 1896 (Staatsblacl n•. 212); 

Den Raad van State geboord (advies van 
7 Februari 1905, n•. 8): 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Februari 1905, n°. 11, 
Invoerrecbten en Accijnzen; 

Rebben besloten en besluiten : 
Art. 1. De directeurs cler directe belastingen, 

invoerrecbten en accijnzen kunnen, ieder voor 
zooveel zijne clirectie betreft, op verzoek van 

.neringdoenden, tot wederopzeggens vergunnen, 
dat aan hen collectieve geleibiljetten worden 
afgegeven tot . vervoer van aan verschillende 
personen af te leveren hoeveelheden suiker 
(waaronder kandij) of geraffineerd zout, voor 
elken ontbieder 5 kilogram niet te boven 
gaande. 

Tot bet verkrijgen van een collectief gelei
biljet levert de belangbebbende ten kantore 
van den ontvanger eene lijst in dubbel in , in
gericht volgens een door Onzen Minister van 
Financien vast te stellen model, waarop onder 
meer de te vervoeren boeveelheden su iker en 
zout gesplitst zijn vermeld, met opgaaf van 
de namen en woonplaatsen cler ontbieders. 

Een exemplaar van cleze lijst wordt, na door 
voormelden ontvanger voor ,.gezien" te zijn 
geteekend, aan een geleibiljet gehecbt, clat 
aan den aanvrager wordt ter band gesteld. 

Van elke aflevering stelt de vervoerder on
middellijk aanteekening op_ de voormelde lijst. 

H et geleibiljet blijft geldig voor de hoe-

veelheclen die volgens die lijst nog niet zijn 
afgelevercl. 

2. De directeurs der directe belastingen , in
voerrechten en accijnzen kunnen, iecler voor 
zooveel zijne directie betreft, aan handelaars 
in wijn, zoutzieders en handelaars in zout, 
hebbende genot van verlengbaar of afloopencl 
krediet, in gemeenten als bedoeld bij artikel 178 
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n•. 38), op bun verzoek, tot weder
opzeggens vergunnen om bet vervoer van wijn 
of zout volgens de bepalingen van het Ko
ninklijk besluit van 4 Augustus 1874 (Staats• 
blad n°. 116) zooals dit luiclt na de wijziging 
en aanvulling bij bet Koninklijk besluit van 
17 J uni 1876 (Staatsblad n•. 114) en Ons be
sluit van 7 November 1903 (Staatsblad n•. 273), 
te doen gescbieden met verzendingsbiljetten. 

3. De clirecteurs der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen kunnen , ieder voor 
zooveel zijne directie betreft, aan neringdoen
clen, wier panden aan peiling zijn onderworpen, 
op hun verzoek tot wederopzeggens vergunnen 
om voor boeveelbeden suiker (waaronder 
kandij) of geraffineerd zout, tien kilogram niet 
te boven gaande, alsmede voor boeveelheden 
wijn, veertig liter niet te boven gaande, zelve 
de geleibiljetten tot vervoer naar bet pand · 
van den ontbieder af te geven, met inachtne
ming van de volgende voorscbriften. 

De geleibiljetten worden afgegeven uit re
gisters, te verstrekken door belanghebbenden, 
overeenkom tig bet door Onzen Minister van 
Financien vast te stellen model. 

Bij de inv.illing van bet register worden de 
voorschriften van dien Minister gevolgd. 

V 66r de ingebruikstelling der registers wor
den de daarin voorkomende formulieren van 
een doorloopend volgnummer voorzien, clat 
voor elk register met 1 aanvangt. De registers 
worden vervolgens den ontvanger ter waar
merking aangeboden. 

Ten opzichte van het tijdsverloop, dat in 
de geleibiljetten kan worden bepaald voor bet 
vervoer naar de bestemmingsplaats, gedraagt 
de winkelier zich overeenkomstig de voor
scbriften van den ontvanger. 

Het register van geleibiljetten moet steeds 
voorhanden zijn in bet pand, waaruit de af. 
leveringen gescbieden, en aan de ambtenaren, 
op de eerste aanvraag, worden vertoond. De 
belanghebbende zorgt, dat bet register onge
scbonden blijft. 

Volge cbreven registers worden bij den ont
vanger ingeleverd en door dezen, na verloop 
van een jaar, vernietigd. 

Bij aanpeil moet de belanghebbende een 
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-geldig peilbewijs of geldige bewijzen van in
slag vertoonen, niet alleen voor de hoeveel
heden die aanwezig zijn, maar ook voor die 
welke sedert de vorige peiling, volgens het 
register van geleibiljetten zijn uitgeslagen. 

De ambtenaren stellen in dat register, onder 
de laatste inschrijving, eene verklaring omtrent 
het tijdstip van den aanpeil. 

Geleibiljetten, afgegeven overeenkomstig de 
bepalingen van dit artikel, kunnen gedurende 
zes maanden na de afgifte, ook dienen tot 
dekking van den voorraad bij den ontbieder. 
Zij kunnen gedurende dien tijd mede strekken 
tot het verkrijgen van geleibiljetten voor het 
opnieuw vervoeren van suiker, zout of wijn. 

4 . In geval van weigering van eene ge
vraagde of van intrekking eener verleende 
vergunning, als in dit besluit bedoeld, heeft 
de belanghebbende beroep op Onzen Minister 
van Financien. 

5. H et Koninklijk besluit van 6 Maart 1881 
(Staatsblad n°. 37) is ingetrokken. • 

6. Dit besluii treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening, waarop 
h et in bet Stnatsblad en in de Staatscowrant 
is geplaatst. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, betwelk gelijk
tijdig in het Staatsblad en in de Staatscow·ant 
zal word en geplaatst, en waarvan afscb rift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 18den Februari 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van .F'inancien, 
(get. ) H.A.RTE V. TECKLENBURG. 

(Uitgeg . 8 Maart 1905.) 

20 Februari 1905. BESLUI'l', houdende nadere 
w1Jztgrng van het Koninklijk besluit van 
den 2l sten Februari 1893 (Staatsblad n°. 49) 
tot nadere regeling der jaarwedden van 
de b~ambten der Rijksvelclwacht. S. 79. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 14den Februari 1905, 2de Af. 
deeling C, n°. 385; 

Gezien het Koninklijk besluit van den 21sten 
Februari 1893 (Staatsblad n°. 49) zooals dit is 
gewijzigd laatstelijk bij dat van den 28sten 
Maart 1904 (Staatsb lad n°. 67); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. De bepaling omtrent de vaststelling 

" van de jaarwedde van de Inspecteurs der 
Rijksveldwacht te wijzigen in dier voege , dat 
zij zal luiden als volgt: 

,,voor de Districts-Commandanten , tevens 

Inspecteurs der Rijksveldwacht, op ten minste 
twaalf honderd gulden en ten hoogste twee 
duizend gulden (f 1200 a f 2000) ;" 

Art. II. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden met 1 Januari 1905. 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in h et 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Mi
nister van Financien en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 20sten ]'ebruari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, (get.) J. A. LoEFF. 
(Uitgeg . 3 Maart 1905.) 

20 Febniari 1905. BESLUI'r, houdende be
schikking op bet beroep, ingesteld door 
het bestuur van den Vereenigden Binnen
polder onder Haarlemm,erliede en Spaarn
woude, tegen het besluit van Gedeputeercle 
Staten van Noordholland d.d. 23 Maart 
1904, n°. 111, waarbij goedkeuring is ont
houden aan eene door genoemd bestunr 
vast7estelde verordening tot aanvulling 
der keur of pol itieverordening van ge
melden polder. S. 80. 

WrJ WILHELMINA, }:Nz. 

Beschikkende op bet beroep ingesteld door 
het bestuur van den Vereenigden Binnenpolde,· 
onder Haarle1n1nerliede en Spaarnwoude, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Noo,·d
holland cl.d. 23 Maart 1904, n°. 111, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan eene door ge
noemd bestuur vastges telde verordening d.d. 
10 Februari 1904, tot aanvulling der keur of 
politieverordening van gemelden polder, vast
gesteld op 18 October 1898 en goedgekemd 
bij besluit van Gedeputeerde Staten voomoemd 
d.d. 14 Juni 1899, n°. 24; · 

Den Raad van State , Afdeeling voor de 
Geschillen van Bpstuur, gehoord, adviezen 
van 17 Augustus 1904, n°. 145, en van 21 D e
cember 1904, n°. 145/61; 

Op de voordracht van Onzen Minister . van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 15 Fe
bruari 1905, n°. 213, Afdeeling Waterstaat ; 

Overwegende, dat G-edeputeerde Staten van 
Noo,·dholland aan v~orzegde verordening, d.d. 
10 Februari 1904, hunne goedkeuring hebben 
onthouden op grond dat in die verordening 
onder meer \~ordt bepaald, dat de kaden van 
den polder door de eigenaren, d. i. door hen, 
die in de openbare registers al~ zoodanig be
kend staan, zullen moeten worden gehouden 
op de hoogte van A. P., bij eene kruinsbreedte 

5* 
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van ten m.inste 2 .M. ; dat uit eene bij de ver
ordening overgelegde Memorie van Toelichting 
blijkt, dat deze aanvulling door bet bestuur 
wordt noodig geacbt ter nadere verzekering 
van dien onderboudsplicbt, wordende deze 
door een der eigenaren der kade ontkend; en 
dat een zoodanig gescbil, al~ zijnde van bur
gerlijk recbt, uitsluitend beboort tot de kennis
neming en tot de beslissing van den burger
lijken recbter, en het polderbestuur aan zijne 
publiekrechtelijke bevoegdheid tot het stellen 
van algemeen werkende voorschriften in het 
lrnishoudelijk belang van den polder, niet de 
macht kan ontleenen dezen onderhoudsplicht 
bij strafverordening te regelen of de voldoening 
<laarvan bij nalatigheid te verzekeren; 

dat het aan hoofde dezes vermeld bestuur 
van dit besluit van Gedeputeerde Staten bij 
Ons in beroep is gekomen, enkel aanvoerende, 
zonder dit gevoelen nader uit een te zetten, 
dat h et de totstaudkoming van de door hem 
op 10 Februari 1904 vastgestelde verordening 
tot aanvulling der keur van zijn polder in het 
belang van den polder noodzakelijk acht, en 
dat het van oordeel is, dat de gronden van 
Gedeputeerde Staten niet tot onthouding van 
goedkeuring aan bedoelde verordening kunnen, 
noch mogen leiden; 

Overwegende, dat het belang van den pol
der bij eene dergelijke regeling in dit geval 
niet rechtvaardigt de bewuste bepaling in de 
keur op te nemen, vermits hier een geschil 
blijkt te bestaan omtrent nitlegging van eene 
overeenkomst van 23 December 1633, waaruit 
eenerzijds verplichting tot onderhoud van een 
gedeelte kade , anderzijds enkel verplichting 
tot onderhoud van den daarop liggenden weg 
wordt afgeleid ;, 

dat alzoo de meening van Gedeputeerde 
Staten, dat in de aangenomen bepaling de 
beslissing ligt over een onderhoudsplicht, welke 
beslissing in dezen, waar bet geldt een geschil 
van burgerlijk recht, tot de bevoegdheid behoort 
van den burgerlijken rechter - een meening 
die ook door bet appelleerend bestuur niet 
wor,;lt weersproken - noodwendig moet voeren 
tot niet-goedkeuring van de cloor het polcler
bestuur aangenomen aanvulling van de be• 
staande keur ; 

Gezien de wet van 20 Juli 1895 (8taatsblad 
n°. 139) en bet algemeen reglement op de water
schappen in Noordholland (Provinciaal Blad 
1854 , n° . 80); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bet ingestela beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van 

dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en, tege
lijk met bet rapport van voornoemden Minis
ter, in de Staatscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
clen Raad van State, Afcleeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's Gravenhnge, den 20sten Februari 1905. 
(_get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijve:rheid, 
(_get. ) DE MAREZ OYENS. 

(Uitgeg. 8 Maart 1905.) 

21 Februari 1905. BESLUI'r, houdende nadere 
aanwijzing van heerbanen in de provincie 
Drenthe en vestiging van een grenskantoor 
te Barger- 0osterveen en van een betalings
kantoor te Hoogeveen. S. 81. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 16clen Februari 1905, n°. 23, 
InvoerrecMen en Accijnzen en Personeel; 

Gezien de artikelen 37, 38, 42, 44, 64 en 66 
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50) en van 19 De 
cember 1862 (Staatsblad n°. 231); 

Mede gelet op artikel 24 van Ons besluit 
van 30 Maart 1904, n°. 19; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Het Echtenskanaal (Verlengde Hooge

veensche vartrt) en den weg langs den zuidelijken 
oever van dat kanaal worden aangewezen als 
heerbaan voor den in- en uitvoer van goederen. 

2. Te Barger-Oosterveen (gemeente Emmen) 
wordt gevestigd een kantoor, dat wordt open
gesteld: 

a. als expeditiekantoor voor den in- en uit
voer van goederen, aangebracht langs de in 
arti½:el 1 bedoelde heerbanen; 

b. als geriefkantoor voor den in'voer langs 
de in artikel 1 bedoelde heerbanen van goe
deren, bestemd voor de dagelijksche behoefte 
der grensbewoners. 

3 . Te Hoogeveen wordtgevestigd een betalings
kantoor, als bedoeld in artikel 42 cler A.lgemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38), 
voor de goe\Jeren aangebracht langs de in ar
tikel 1 van dit besluit bedoelde heerbanen. 

4 . Het in artikel 2 becloelcle kantoor wordt 
aangewezen als grenskantoor der invoerrechten, 
bestemcl om overeenkomstig artikel 24 van Ons 
voormeld besluit van 30 Maart 1904, n°. 19, tij- .
delijk te worden waargenomen cloor am.bte
naren, die niet tot ontvanger benoembaar zijn. 

5 . Dit besluit t reedt in werking op den vijf-
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tienden dag na dien der plaatsing in het 
Staatsblad. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de nitvoering van dit besluit, dat in het Staats· 
blad en in de Staatscourant zal word en geplaatst. 

's Gravenhage, den 2lsten Februari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, 
(get. ) HARTE V. T ECKLENBURG. 

(Uitgeg. 3 Maart 1905.) 

21 Februari 1905. BESLUIT, tot vaststelling 
van eenige buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pest en tot wering harer 
uitbreiding e~ gevolgen. S. 82. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat toepassing der wet van 
26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld 
bij de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164) 
en gewijzigd bij art. 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 harer 
uitbreiding en gevolgen, noodzakelijk is wegens 
het voorkomen van pest op enkele plaatsen 
in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Januari 1905, 
n°. 244, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Februari 1905, n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 18 Fe

. b ruari 1905, n°. 1606, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
.A.rt. 1. Verboden zijn , tenzij met vergunning 

van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en met inachtneming van de door dezen ter 
v~orkoming van verbreiding der besmetting 
te geven voorschriften: (1) 

1°. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen door mid
del van proefn_emingen op dieren; 

2°. het verrichten van lijkopening op lijken 
van personen, overleden aan de pest of ver
dacht van aan de pest lijdende te zijn geweest ; 

3°. vervoer van stoffen, die pestsmetstoffen 
zijn of verdacht worden het te zijn. 

2. Dit besluit , dat gedurende een jaar van 
kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 

(1) De voorschriften zijn gegeven bij Minis
terieel besluit van 10 Maart 1905, opgenomen 
in de S. C. van 12/13 Maart 1905, n°. 61. 

dag na dien der dagteekening van het Staats
blad en van de Staatscowrant, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit , dat 
in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats· 
cowrant zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 21sten Februari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
( qet. ) KUYP)~R. 

(Uitgeg. 8 Maart 1905.) 

21 l!'ebri,ari 1905. BESLUIT, houdende wijzi
ging van h et Koninklijk besluit van 21 Juli 
1902 (Staatsblad 11°. 156) waarbij aan Be
stuurders der Vereeniging voor landbouw 
en verzorging van krankzinnigen .,Huize 
Padua" te Boeke/, vergunning is verleend 
tot oprichting van een gesticht voor idioten 
op een terrein, genaamd Hooghout, onder 
de gemeente Udenhout. S. 83. 

WIJ WILHELMINA , EN Z. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Februari 1905, 
n°, 1298 •, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°, 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (Staatsblacl n°. 157) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel, 

.A.an artikel 5 van Ons besluit van 21 Juli 
1!,02 (Staatsblacl n°. 156) wordt een nieuw, 
tweede, lid toegevoegd, luidende als volgt: 

,,Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
kan evenwel tot wederopzegging toe vergun
ning verleenen, dat de geneeskundige buiteu 
het gesticht of niet in de onmiddellijke nabij
h eid daarvan gevestigd is", 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 2lsten F ebruari 1905. 
( get. ) WILHELMINA. 

De Minister 
(get.) 

van Binnenlandsche Zaken , 
K UYPER, 

(Uitgeg. 8 Maart 1905.) 

22 Febriiari 1905. BESLUIT, boudende wijzi
ging van de nieuwe bepalingen omtrent 
de ambtenaren der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen. 
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WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 17 Februari 1905, n•. 14 (Af
deeling P ersoneel); 

Overwegende, dat het noodig is in de nieuwe 
bepalingen omtrent de ambtenaren der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen eenige 
wijzigingen te brengen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. Te bepalen dat in Ons besluit van 

30 Maart 1904, n•. 19, h et eerste lid van ar
tikel 127 zal worden gelezen als volgt : 

,,A.an de ambtenaren wordt ontslag ver
leend: 

a. op hun verzoek ; 
b. met het einde van het kalenderjaar waarin 

zij den vollen ouderdom van 70 jaren h ebben 
bereikt ; 

c. wanneer zij den voor h et recht op pen
sioen gevorderden leeftijd hebben bereikt en 
voor hun ambt niet meer ten voile geschikt 
worden geacht." 

2°. in artikel 131, eerste lid , van genoemd 
besluit het voorzetsel ,,op" te vervangen door 
het voorzetsel ,,na" ; 

3°. in te t rekken het laatste lid van arti
kel 158, alsmede artikel 166, van hetzelfde 
besluit. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoerjng van dit besluit , waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 22sten Februari 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, 
(jJet.) H.A.R'.l'E VAN TECKLENBURG. 

23 Februa1·i 1905. BESLUIT, houdende nadere 
regeling van de samenstelling en indeeling 
van de dienstdoende schutterij der gemeente 
Vlissingen. S. 84. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Februari 1905, 
Afdeeling Militie en Schutterijen, n•. 316 S.; 

Overwegende, dat ten gevolge van de ver-
mindering, welke de sterkte van de dienst-

doende schutterij der gemeente Vlissingen, 
zoowel wat het actieve gedeelte der dienst
plichtigen betreft, als wat hen aangaat, die 
tot de reserve behooreu, wegens het bepaalde 
bij hoofdstuk V der Landweerwet (Staatsblad 
n•. 160 van 1901) reeds h eeft oudergaau en 
verder zal ondergaan, herziening noodig is 
van de samenstelling en indeeling van voor
melde, bij Koninklijk beslqjt van 20 December 
1870 (Staatsb lad n•. 199) in haar geheel voor 
den · dienst der infanterie bestemde schutterij, 
zooals deze zijn vastgesteld bij den staat, be
hoorende bij het Kor,inklijk besluit van 22 Ja
nuari 1868 (Staatsblad n•. 13); 

Gezien art. 28 der wet van 11 April 1827 
(Staatsblad n•. 17; gewijzigd en aangevuld bij 
de wet van 15 April 1886, Staatsblad n•. 64), 
alsmede hoofdstuk V der Landweerwet (Staats
blad n•. 160 van 1901) en Ons besluit van 14 Ja 
nuari 1903 (Staatsblacl n•. 34); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van den staat, behoorende bij 

bovenaangehaald Koninklijk besluit van 22 J a
nuari 1868 (Staatsblad n•. 13), voor zooveel de 
samenstelling en indeeling van de dienstdoende 
schutterij der gemeente Vlissingen betreft, te 
bepalen, dat die schutterij uit slechts eene com
pagnie zal bestaan en - behalve nit den com
mandant en de tot het actieve gedeelte of tot 
de reserve behoorende en de vrijwillig dienende 
leden der schutterij, voor zoover zij niet zijn 
begrepen in het personeel, vermeld in den bij 
Ons tegenwoordig besluit gevoegden staat -
zal zijn samengesteld en ingedeeld zooals in 
dien staat is aangewezen, met inachtneming 
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 daarbij gevoegden staat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan het Depar
tement van Oorlog. 

's Gravenhage, den 23sten Februari 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 9 Maart 1905.) 
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S T A A T, aanduidende de samenstelling en indeeling van de dienstdoende 
sch1ttte1·ij de1' gemeente Vlissingen , te rekenen ;an het tijdstip, in de eerste 
ko lom vermeld. 
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A.pril 1905 

Behoort bij K oninklijk besluit van 23 F ebruari 1905 (Staatsblad n•. 84.) 
Mij bekend , 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get. ) KUYPER. 

24 Febmari 1905. BESLUIT, tot regeling van j 
den werkkring van de inspecteurs en de I 
adjunct-inspecteurs voor bet toezicbt op 
de naleving van de drankwet. S. 85. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 22 Februari 1905 
n•. 1740, afdeeling Binnenlandscb Bestuur; 

Gelet op art. 48 der Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 235) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
tot regeling van den werkkring van de in· 

specteurs en de adjunct-inspecteurs voor bet 
toezicbt op de naleving van de Drankwet vast 
te stellen de bij dit besluit gevoegde instructie 
voor deze ambtenaren. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst . 

's Gravenhage, den 24sten Februari 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister ·van Binnenlandsche Zaken, 
(get,) KUYPER, 

(Ui~qeg. l Maart 1905.) 

INSTRUCTIE vo01· de inspecteurs en ad· 
junct-inspecteurs voor hef toezicht op de 
naleving van de Drankwet (Staatsblad 
1904, n•. 235). 

Art. 1. Voor bet toezicbt op de naleving 
van de Di-ankwet (Staatsblad 1904, n•. 235) door 

de ambtenaren, bedoeld in art. 48 dier wet , 
wordt bet Rijk zoo noodig door Onzen Mi• 
nister van Binnenlandsche Zaken in inspec• 
tien verdeeld , waarbij de standplaatsen der 
inspecteurs worden aangewezen . Van die 
ve rdeeling en van die aanwijzing geschiedt 
mededeeling in de Nederlandsche Staatscourant, 

2 . Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
bepaalt, de inspecteurs geboord, boeveel ad• 
junct-inspecteurs aari iederen inspecteur duur• 
zaam of tijdelijk worden toegevoegd. 

Voornoemde Minister wijst de standplaatsen 
der adjunct-inspecteurs aan. 

3 . De inspecteurs en adjunct-inspecteurs 
bekleeden geen ander ambt en geene andere 1 

bedieu ing zonder Onze toestemming. Zij 
mogen middellijk nocb onmiddellijk betrokken 
zijn bij de voortbrenging van of den bandel 
in drank. 

4 . Alvorens bun betrekking te aanvaarden 
leggen de inspecteurs en adjunct-inspecteurs 
in banden van Onzen :Minister van Binnen• 
landsch e Zaken den eed (belofte) af , om
schreven bij het Koninklijk besluit van 31 Oc· 
tober 1828, n•. 103. 

5 . Een inspecteur wordt in geval van onge• 
steldheid, afwezigbeid , verlof of ontsten tenis, 
gedu rende !anger dan een week, ve rvangen 
door een inspecteur of adjunct-inspecteur , 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan te wijzen. 

Van ongesteldheid, die !anger dan een week 
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duurt, wordt ke1rnis gegeven aan voornoemden 
Minister. 

6 . Aan een inspecteur kan verlof worden 
verleend door Om:en Minister van Binnen
landsche Za.ken. 

Een inspecteur behoeft verlof voor elke 
afwezigheid van meer dan 24 uren uit anderen 
hoofcle dan van den d ien t. 

7. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bevoegd, de hetrokken inspecteurs gehoord, 
een of meer acljm1Ct-inspecteurs, toegevoegd 
aan eenen inspecteur, in geval van ongesteld• 
heid, afwezigheid, verlof of ontstentenis te 
vervangen door een of meer adjunct-inspecteurs, 
toegevoegcl aan een anderen inspecteur. 

Van ongesteldheid wordt door een adjunct• 
inspecte.ur .onvJJrwijld kennis gegeven aan den 
inspectenr, aan wien hij is toegevoegd. 

8 . Verlof aan een adjunct-inspectenr wordt 
voor minder dan een week verleend door den 
inspecteur, aan wien hij is toegevoegd; voor 
langeren tijd door Onzen Minister van Bim}en
landsche Zaken . 

Een adjunct-inspecteur behoeft verlof voor 
afwezigheid uit ancleren hoofcle dan van den 
dienst. 

9 . Bij de uitoefening van hnn ambt zijn de 
inspecteurs en adjunct-inspecteurs voorzien 
van een, bun door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken uitgereikte ambtskaart. 

10. De inspecteurs volgen de bevelen op, 
bun door Onzen Minister van Binnenlandscbe 
Zaken gegeven. 

11 . I edere adjunct-inspecteur is werkzaam 
onder de bevelen van den inspecteur, aan wien 
bij is toegevoegd. 

12. I edere inspecteur en de hem toegevoegde 
adjunct-inspecteurs slaan ter za.ke van het bun 
opgedragen toezicbt op de naleving der Drank
wet in bet bijzoncler acht op alles, wat voor 
de bereiking van het doe! der wet van 
belang is. 

Te dier zake verrichten zij de onderzoekingen 
en plegen zij te bevoegder plaatse bet over leg, 
die de inspectour geraden acht of hem door 
Onzen Minister van Binnenlandschc Zaken 
worden opgedragen. 

13. l edere inspectenr client aan Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en desge· 
vraagd, aan Gedeputeerde Staten en de Commis
sarissen der Koningin van bericht en raad over 
alle zaken, bet hun opgedragen toezich t en de 
bereiking van bet doel der Drankwet be
treffende. 

Zij kunnen te bevoegder plaatse voorstellen 
doen of opmerkingen mededeelen te dier zake· 

14. De inspecteurs brengen jaarlijks v66r 

1 April aan Onzen Minister van Binnen· 
landsche Zaken een verslag uit ,an hunne 
werkzaamheden en hnnne bevinclingen gecln· 
rende bet afgeloopen kalenderjaar. De adjunct
inspecteurs verstrekken · bun de daa1Toor ver
eischte gegevens in den door deze gewenschten 
vorm . 

15. De inspecteurs kunuen met elkander 
overleg plegen over onderwerpen , hun taak 
betreffende. 

Zij kunnen tot dat doe! hetzij op last hetzij 
met machtiging van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken vergaderen. Binnen 
acbt dagen na iedere vergadering zenden zij 
aan Onzcn Minister van Binnenlanclsche Zaken 
een overzicbt van bet in de vergaclering be
handelde. 

16 . Wordt aan een inspectem of acljunct
inspecteur de toegang geweigerd tot een plaats, 
tot welke hij krachtens art. 54, 3de lid , der 
Drankwet toegang heeft, clan roept hij de hulp 
in van den burgemeester der gemeente of van 
een anderen ter plaatse bevoegden bulpofficier 
van J ustitie. 

Beboort bij Koninklijk besluit van 24 F e
bruari 1905 (Staatsblad n•. 5). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) KUYPER. 

25 Februari 1905. MrssrVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken , aan de Gede
puteerde Staten in de provincien, betref
fende toepassing van art. 5, 2de lid der 
Drankwet. 

Verzoekers, die op groncl van het bepaalde 
in artikel 5, tweede lid , der Drank\rnt (Staats· 
blad 1904, n•. 235), een vergunning ,-oor den 
kleinhandel in sterken drank boven het maxi
mum vragen onder overlegging van twee ver· 
klaringen, waarbij afstand wordt gedaan mu 
twee vergunningen, hebben die afstandsYer
klaringen veelal tegen n iet geringe geldelijke 
bedragen verkregen. ommige gemeentebe
sturen nemen die verklaringen aanstonds in 
ontvangst en gaan over. tot. intrekking Yan de 
daarbij bedoelde vergunningen, afgescheiden 
van de vraag, die zij later overwegen, of de 
verzoekers bun doe! kunnen bereiken en dezen 
een vergnnning kan worden verleend. Bl ijkt 
dit niet het geval te zijn, wordt dus afwijzencl 
op de verzoeken beschikt, dan lijden de ver· 
zoekers groote schade, vermits de koopsommen 
voor de verklaringen van afstand vergeefs 
zijn besteed. 

Tot deze toepassing van genoemd artikel 
acht men zich gehouden door de letter cler wet. 



25 FE BltUARI 1905. 73 

V oor boven bedoelde verzoekers bestaa t krach
tens de wet verband tusschen hun verzoefo en 
het overleggen der afstandsverklaringen, welk 
verband moet doen veronderstellen, dat zij de 
verklaringen niet zouden hebben overgelegd, 
indien v.ij hadden goweten of bedacht dat hun 
een vergunning niet zou worden verleend. 

Eenerzijds nu ben ik van rneening dat de 
wet een, elders ook gebruikte. gelegenheid 
laat tot herstel van dwaling. Men kan · nl. 
v66r de intrekking der vergunningen, waarvan 
afstand is geclaan (wil men : v66r het in ont
vangst nernen der afstandsverklaringen), onder
zoeken, of tegen het verleenen cler vergunning 
bezwaar bestaat en indien dit het geval blijkt 
te zijn, de verzoekers op hun dwaling wijzen_ 

Anderzijds aoht ik evenwel, clat ook, waar 
men tot deze wijze van uitvoering niet wenscht 
over te gaan, kan worden voorkornen dat ver
zoekers schade lijden, voor zoover bij hen 
zelven niet onwil of grove nalatigheicl in het 
spel is. Men zou nl. op het voetspoor van 
zoovele gemeentebesturen, die in min of meer 
uitvoerige publicaties kort na het in werking 
treden der herzieningswet, belanghebbenden 
wezen op onderscheidene voor hen gewiohtige 
bepalingen der herziene Drankwet, hun die 
overeenkomstig artikel 5, 2de lid, der Drank
wet een vergunning willen vragen, kunnen 
raden, zich, v66r dat zij afstandsverklaringen 
overleggen, te vergewissen, of zij vallen in de 
termen van een der bepalingen van artikel 8 
der wet; daarbij zou onder hun aandacht ge
bracht kunnen worden dat burgerneester en 
wethouders ook om andere redenen, clan ver
meld in artikel 8, de vergunning kunnen 
weigeren, zoodat voor hen, wier omstandig
heden bedenking kunnen doen rijzen, voor
zichtigheid is aan te bevelen bij het opkoopen 
van vergunningen met het doe! eene nieuwe 
vergunning te vragen. 

Door het bestuur eener gemeente is mij 
voorts gevraagd, ·of het als geoorloofd rnag 
worden beschouwd, dat wanneer op grond van 
afstandsverklaringen twee vergunningen zijn 
ingetrokken en het verzoek om vergunning 
van hem (A), die de verklaringen overlegden, 
is afgewezen, ,,een later aanvrager (B) zich 
,,be roept op de verklaringen van afstand, door 
,,A overgelegd, mits uit een schriftelijke ver
,,klaring van A blijkt, dat deze daarvoor is 
,,schadeloos gesteld, althans er mede genoegen 
,,neemt, dat B in zijne rechten treedt .. . " 

Ik acht ook een dergelijke handelwijze niet 
in strijd met de wet, mits steeds - hetzij op 
de wijze, die bedoeld gemeentebestuur aangeeft, 
hetzij op andere wijze - blijke, dat het door 

de wet gewilde verband tusschen de afstands
verklari ngen en het verzoek om een nieuwe 
vergunning bestaat. 

lk heb de eer Uw college te verzoeken, het 
bovenstaande ter kennis van de gemeentebe
sturen in Uw gewest te brengen. 

De 11finistPr van Binnenlandsche Zakm, 
( get.) KUIPER. 

25 Februm·i 1905. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, aan de Com
missarissen cler Koningin in de provincien, 
betreffende bewijsstukken voor vrijstelling 
van militiedienst wegens broederdienst ex 
art. 48, 4°. en 5°., of ex art. 53, 2°. b 

en c, Militiewet 1901. 
Ten vervolge op en met het oogmerk, ver

meld in de voorlaatste zinsnede van mijn schrij
ven van 14 October 1904, afd . M. S., n•.1433 M., 
heb ik de eer hiernevens aan U R.E.G. te doen 
toekomen a.fschrift van een brief van den Mi
nister van Kolonien, cl.d . 20 Februari 1905, 
litt. C, lste Bureau, n•. z5, het in margine 
aangeduid onderwerp betreffencle. (1) 

(1) Deze bl'ief luidt: 
Naar aanleiding van Uw brief cl.d. 30 Jnli 

1904, n•. 1390 M., afd. M. S., heb ik de eer 
Uwer Excellentie mede te deelen, dat de maat
regelen waarvan de wenschelijkheid in dat 
schrijven wordt betoogd, reeds sinds Jang 
worden toegepast bij het uit den dienst ont
~laan van militairen, behoorende tot het leger 
m Nederlandsch Oost- of West-Indie, dan we! 
tot de Koloniale reserve. 

Run, die wegens ongeschiktheid voor den 
militairen dienst ter zake van lichaams- of 
zielsgebreken den dienst bij het Oost-Indische 
leger of bij de Koloniale reserve verlaten, 
wordt als regel gagement toegekencl, in welk 
geval hun geen paspoort, maar eene gage
mentsakte wordt uitgereikt benevens een 
extract-stamboek, waarin is aangeteekend, dat 
hun gagement is toegekend wegens lichaams
of zielsgebreken, met verrnelding tevens of 
deze zijn ontstaan, hetzij door verwonding in 
den strijd bekomen, hetzij in en door den 
dienst, dan we! niet in en door den clienst . 
Voor de hoogst enkele gevallen, clat een 
militair den dienst moet vorlaten wegens on 
geschiktheid, ter zake van lichaamsgebreken, 
ontstaan door eigen moedwillige handelingen, 
of door ongeregeld gedrag - als wanneer hem 
geen gagement wordt toegekend - wordt hem 
een paspoort uitgereikt waarin van die oor· 
zaak der lichaamsgebreken melding is gernaakt. 

Zij , die wegens lichaams- of zielsgebreken 
den di!'nst bij de landmacht in West-Indie 
verlaten, en te dier zake gegageerd worden, 
erlangen eveneens een gagementsakte en een 
- ook ten opzichte van de oorzaak van die 
gebreken volledig ingevuld - extractstamboek. 
Aan hen, die wegens lichaams- of zielsge
breken uit den dienst bij de West-Indische 
landmacht worden OI)tslagen en geen recht op 
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De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
deelde mij, bij schrijven van 21 December 1904, 
VII afd., n•. 1, mede, dat zoowel uit de op 
te maken uittreksels uit het tamboek, als 
uit de bewijzen van ontslag (paspoorten), be
trekkelijk hen, die onder zijn Departement 
ressorteeren en uit den dienst zijn ontslagen 
wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, 
ook voortaan evenals tot dusver zal kunnen 
blijken, of de ziekte of bet gebrek al dan niet 
door den dienst is bekomen. 

De Minisfe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secreta,·is-Gene,·aal, (get.) DIJCKMEEBTER. 

:2 Fe/Jruari 1905. BESLUIT, tot schors ing van 
bet besluit van den raad der gemeente 
St. Laurens vaq 28 Januari 1905 tot vast
stelling van een verordening op het sluiten 
der vergunningslocaliteiten in die ge-

. meente. S. 86. 
Geschorst tot l Juli 1905. 

28 Fe/Jruari 1905. REGLEMENT voor de in-
1·ichting en den we,·kkring van de Bijbank 
en de Agentschappen van de Nederlandsche 
Bank. 

Volgens bekendmaking door den Minister 
van Financien is bij Koninklijk besluit van 
28 Februari 1905, n•. 48, goedgekeurd bet reg
lement voor de inricbting en den werkkring 
van de Bijbank en de Agentschaµpen van de 
Xederlandsche Bank, luidende: 

AFDEELING I. 

DE BIJBANK T'li: R01'TlllRDAM. 

§ 1. Alge,neene Bepalingen. 

Art. 1. De Bijbank te Rotterdam is een 
onderdeel van De N ederlandsche Bank en als 
zoodanig onderworpen aan de voorsch riften 
van de W et en de Statuten van De Neder
landsche Bank. 

gagement kunnen doen gehlen - om recht op 
gagement te verkrijgen, moeten zij ten minste 
acht effectieve jaren eerlijk en trouw hebben 
gediend-wordt een paspoort uitgereikt, waarin 
eveneens is vermeld, of die gebreken zijn ont
staan in den strijd, door of ter zake van het 
uitvoeren van gevorderden of bevolen dienst, 
dan wel niet door of ter zake van het uit
,-oeren van gevorderden of bevolen dienst. 

Het bepaalde sub 4°. juncto 5°. van arti
kel 48 en sub 2°. b, juncto 2°. c, van artikel 53 
van cle m ilitiewet 1901 beeft dus geene wijzi
ging of aanvulling noodig gemaakt van de 
ten deze voor koloniale militairen bestaande 
voorsch riften. 

2 . H et aantal der binnen het ressort der 
Bijbank te vestigen corresponclentscbappen, 
wordt door cle Directie van De N ederlandsche 
Bank naar de bestaande behoefte geregeld. 

-3 . Alie handelingei:i , door h et Bestuur bin
nen de openbaar gemaakte gren?.en zijner be
voegdheid gedaan, verbinden De Nederland
sche Bank jegens derden. 

4 . H et Bestuu r bestaat uit een President, 
eeri Directeur en een Secretaris, te benoemen 
en te ontslaan door de Di rectie . 

Waar in dit Reglement gesproken wordt 
van het Bestuur, wordt daaronder verstaan het 
Bestuur van de Bijbank ; waar gesproken wordt 
van de Directie, wordt bedoeld de Directie 
van De Jederlandsche Bank. 

5 . I eder lid van het Bestuur moet bij de 
aanvaarding zijner betrekking op het Register 
der Bank bekend staan als eigenaar van tien 
geheele aandeelen, die gedurende den tijd zij
ner fun ctie niet van zijnen naam mogen worden 
afgeschreven. De bewijzen dezer aandeelen 
worden aan de Directie in bewaring 11:egeven. 

6 . De leden van het Bestuur zijn verplicht 
te Rotterdam te wonen. Geen lid van het 
Bestuur mag zich !anger dan acht dagen uit 
Rotterdam verwijderen zonder scbriftelijke 
toeste=ing van de Directie. 

7. I eder lid van het Bestuur is boofdelijk 
aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door 
handelingen in strijd met de gegeven voor
schriften, tenzij bij bewijzen kan daartoe niet 
te hebben medegewerkt, noch die te hebben 
kunnen voorkomen. 

8. Het Bestuur is verantwoordelijk aan de 
Directie. 

Te allen tijde zal aan de Directie of aan 
hem, die door deze daartoe schriftelijk is ge
machtigd, dadelijk overlegging der waarden, 
boeken en papieren, tot de Bijbank behoorende, 
moeten plaats hebben. Ten minste tweemaal 
in den loop van elk boekjaar doet de Directie, 
zonder voorafgaande kenn1sgeving, door een 
tweetal harer leden, de kas, boeken, papieren 
en b ergplaatsen de r Bijbank op de plaats zelve 
onderzoeken en van hunne bevinding schrifte
lijk verslag geven. 

9. Het Bestuur is verplicbt toezicbt te hou
den op de handelingen van de binnen het 
ressort der Bijbank aangestelde corresponden
ten, en ten minste eenmaal in den loop van 
elk boekjaar, zonder voorafgaande kennisge
ving, eene verificatie te houden van de hun 
toevertrouwde verwisselingkas en van hun 
verder beheer, onverminderd de bevoegdheid 
der Directie tot het doen houden van recht
streeksche verificaties barerzijds. 
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10. Stukken, aan derden af te geven, wor
den door twee leden van het Bestuur getee
kend, met uitzondering van die stukken, waar· 
op krachtens schriftelijke machtiging van de 
Directie met de teekening van een lid kan 
worden volstaan. 

11 . Geen lid van het Bestuur mag, tenzij 
de wet het vereischt, op stukken de Bijbank 
niet betreffende, zijne hoedanigheid van Pre
sident, Directeur of Secretaris der Bijbank 
vermelden of doen vermelden. 

12. Omtrent alle zaken, de Bank betreffende, 
wordt aan het Bestuur e::i de beambten ge
heimhouding opgelegd. 

13. Het honorarium, in de gemeenschappe
lijke Vergadering van de Directie en van de 
Commissarissen van de N ederlandsche Bank 
te bepalen, bestaat uit: 

1°. een vast jaarlijksch inkomen , uit te be
talen bij driemaandelijksche termijnen ; 

2°. eeu toelage afhankelijk van de winsten, 
door de disconto- en beleenin.g-operatien der 
Bijbank verkregen, onder bijvoeging zoowel 
van de provisien door de Bijbank verdiend, 
als van de zuivere baten, die haar handel in 
edel metaal en in buitenlandsche wissels heeft 
opgeleverd, en na aftrek der bij die operatien 
onbetaald gebleven vorderingen. 

14. De orde en wijze van uitoefening der 
werkzaamheden van het bestuur, in het bij
zonder van die, welke betrekking hebben op 
de bewaring en de contr6le der onderscheidene 
waarden bij de Bijbank berustende, en op de 
contr6le der binnen het ressort van de Bijbank 
gevestigde correspondentschappen, worden bij 
huishoudelijk reglement vastgesteld, dat aan 
de goedkeuring der Directie wordt onder
worpen. 

§ 2. Het Disconteeren, 

15. Orn bij de Bijbank wisselbrieven en 
ander handelspapier te disconteeren, wordt een 
algemeene toelating van het Bestuur vereischt. 

16. Te dieu einde levert hij , die daartoe de 
bevoegdheid verlangt, een schriftelijk verzoke 
in, volgens verkrijgbaar gesteld formulier, de 
vereischte inlichtingen bevattende omtrent zijn 
persoon en zijn bedrijf. 

De beslissing wordt aau den belanghebbeude 
schriftelijk medegedeeld. 

Deze mededeeling bevat alleen de al of niet 
verkregen toelating zonder verdere bijzonder
heden. 

17. Indien van de verkregen bevoegdheid 
tot disconteeren gedurende een jaar geen ge
bruik is gemaakt, wordt een nieuwe toelating 
gevorderd. 

18. Iemand, die reeds bij een ander kantoor 
van De Nederlandsche Bank gelijke bevoegd
heid verkregen heeft, mag niet tot het discon
teeren worden toegelaten. 

19 . .Ue toelating kan door het Bestuur en 
door de Directie te allen tijde worden inge· 
trokken . Hiervan wordt door het bestuur aau 
den belanghebbende ten spoedigste kennis 
gegeven. 

20. De aanvragen om disconto worden bij 
de Bijbank ingeleverd volgens verkrijgbaar 
gesteld formulier, Y66r een door het bestuur 
te bepalen uur. 

De daarop genomen beslissing wordt op het 
aanvraagbiljet vermeld, . en het biljet denzelf
den dag aan den belanghebbende teruggegeven. 

21. Den dag na de fiatteering, den Zondag 
en de daarmede bij de wet van 27 April 1904 
(Staatsblad n°. 83) gelijkgestelde dagen niet 
medegerekend, kan het iu disconto aangenomen 
papier wordeu aangeboden, vergezeld van een 
door den discontant geteekende kwitantie, vol
gens verkrijgbaar gesteld formulier. 

De betaling beeft dadelijk plaats, nadat het 
bestuur den inboud van de kwitantie en bet 
aangeboden papier aan alle vereischten vol
doende heeft bevonden. 

22. De gedisconteerde wisselbrieven en ander 
handelspapier moeten aan de Bijbank geendos
seerd zijn, volgens de bepalingen van art. 134 
van bet Wetboek van Koopbandel. 

23. Tot h et disconteeren van aflosbare of 
verschijnende schuldbrieven of rentebewijzen 
wordt geene voorafgaande algemeene toelating 
gevorderd. 

Niettemin zal hij, die voor de eerste maal 
een disconto-aanvraag inlevert, die doen ver
gezeld gaan van een opgave, vo]gens verkrijg
baar gesteld formulier, de vereiscbte inlichtin
gen bevattende omtrent zijn persoon en bedrijf. 

24. Van scbuldbrieven en rentebewijzen wor
den slechts de zoodanige door de Bijbank 
aangenomen, welke daartoe door de Directie 
zijn aangewezen. 

Bij die aanwijzing zal tevens worden opge
geven, of de teekening van den discontant op 
de stukken moet gevorderd worden. 

25. Een goedgekeurde aanvraag om disconto 
vervalt, indien die niet binnen vijr dagen door 
den belanghebbende is afgedaan. 

§ 3. H et bekenen. 

26. Ten aanzien der soorten van effecten en 
goederen , welke in beleening kunnen genomen 
·worden, gelden voor de Bijbank dezelfde rege
len, die de directie als leid draad voor de Hoofd
ban k vaststelt. 
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27. Hij, die voor de eerste maal een belee
ning-a:.invraag inlevert, zal die doen vergezeld 
gaan van gelijksoortige inlichtingen omtrent 
zijn persoon en bedrijf, als bij art. 23 voor de 
daar bedoelde disconteering is voorgeschreven. 

28. De aanvragen om beleening worden bij 
de Bijbank ingeleverd, volgens verkrijgbaar 
gesteld formulier, v66r een door het Bestuur 
te bepalen uur. 

De daarop genomen beslissing wordt op het 
aanvraagbiljet vermeld eu het biljet denzelf
den dag aan den belanghebbende teruggegeven. 

29. Den dag na de fiatteering, den Zondag 
en de daarmede bij de wet van 27 April 1904 
Staatsblad n°. 83) gelijkgestelde dagen niet 
medegerekend, kunnen de akten van beleening 
met de onderpanden en verder daarbij behoo
rende bescheiden worden aangeboden. 

De betaling heeft dadelijk plaats, nadat het 
bestuur al de vereischte stukken in orde be
vonden heeft. 

30. De verhouding tusschen de beurswaarde 
van effecten en goederen en het te verstrekken 
beleening-bedrag wordtdoor de Directie bepaald. 

Geen beleening op goederen, waren en koop
manschappen heeft plaats, tenzij een waar
deering overgelegd zij, opgemaakt door een 
door het Bestuur goedgekeurden makelaar of 
deskundige. 

Behalve deze waardeering kunnen daaren
boven zoodanige bescheiden van den aanvrager 
worden verlangd, als noodig worden geacht 
om de waarde der te beleenen goederen te 
kunnen opmaken. 

H et staat aan het Bestnur vrij ook monsters 
der in beleening aangeboden goederen te vor
cleren. 

In den regel wordt bij beleening op goede
ren de overlegging van een door het Bestuur 
goedgekeurde polis van verzekering gevorclerd. 
Alleen voor bepaaldelijk door de Directie aan
geduide soorten van goederen kan vrijstelling 
dier verplichting verleend worden. 

31. Indien de in beleening aangeboden goe
deren niet vatbaar zijn , om, hetzij in natura, 
hetzij door overgifte van sleutels, van door de 
Directie toegelaten ceclullen, van Rijks-Entre
potbewijzen of van andere als geldig erkende 
bewijzen in het bezit der Bijbank gesteld te 
worclen, moet de aanvrager eeil derden per
soon voorstellen, onder wiens bewaring de 
onderpanden zullen gesteld worden . 

De afdoening der beleening heeft geen plaats 
v66r dat de door het Bestuur goedgekeurde 
bewaarder de schriftelijke verklaring heeft in
geleverd van de onderpanden te hebben over
genomen. 

32. In beleening aangeboden specie wordt 
door het Bestuur nagezien en overgenomen 
in zakken door den geldopnemer met diens 
cachet verzegeld . 

33. De bepalingen der artt. 30-32 zijn ook 
van toepassipg op onderpanden, die in ruil of 
tot aanvulling van surplus worden aangeboclen . 

§ 4. Handel in Goi,d en Zilver. 

34. De handel in goud en zilver geschieclt 
bij de Bijbank op gelijken voet als bij de 
Hoofdbank. 

35. Door de Directie wordt aan het Bestuur 
een lijst meclegedeeld der soorten van gemunt 
en ongemunt goud en zilver, welke zoncler 
voorkennis der Directie voor de opgegeYen 
prijzen en voorwaarden kunnen worden ge
kocht en verkocht. 

36. Tot koop of verkoop ,an niet op cle 
bedoelde lijst voorkomende ~oorten wordt voor
afgaande goedkeuring van de Directie vereischt. 

§ 5. Assignatii!n. 

37. Het Bestuur geeft op aanvraag, na ont
vangst van waarde, assignatien aan order af, 
met inachtneming van cle ter zake door de 
Directie vast te stellen voorwaarden. 

38. Van de afgifte eener assignatie wordt 
per post van denzelfden dag aan den betrok 
kene en aan de Directie advies gegeven. 

39. Assignatien afgegeven op de Bijbank, 
van wier afgifte geen advies is ontvangen of 
waarvan de laatste vervaldag is verstreken, 
mogen door het Bestnur niet betaald worden. 

§ 6. Rekening-Courant. 

40. Bij de Bijbank kunnen Rekeningen-Cou
rant worden geopend. 

De voorwaarden, waarop een Rekening-Cou
rant geopend wordt, zijn clezelfde als bij de 
Hoofdbank. 

41. In geen geval mag over meer beschikt 
worden dan waarvoor de rekening gecrediteerd 
staat, tenzij tegen voldoend onderpand van bij 
de Nederlandsche Ba.nk beleenbare waarden, 
waarop onder de gewone regelen omtrent be
leeningen, voor zoover die hier van toepassing 
kunnen zijn , een voorschot in Rekening-Courant 
is toegestaan. 

§ 7. Bew11arne11ting. 

42. De voorwaarden waarop de Bijbank zich 
met bewaarnemingen belast, zijn dezelfden als 
bij de Hoofdbank. 

43. De dienst der bewaarnemingen bij de 
Bijbank wordt geregeld bij afzo~clerlijk regle-
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ment, dat aan de goedkenring der Directie 
wordt ouderworpen. 

§ 8. Register clll'I' Aandeelhoudll'l·s. 

44. Bij de Bijbank wordt het dubbel van het 
Register der Aandeelhouders in de Naamlooze 
Vennootschap ,,De Nederlandsche Bank" ge
lioudcn. 

De bij de Hoofdbank plaats gehad hebbende 
overschrijvingen worden geboekt volgens de 
stukken door de Directie toegezonden. 

§ 9. Ontvangsten en Betalingen. 

45 . Het Bestuur is belast met het opvorde
ren van alle inschulden binnen haar ressort 
vervallende. 

Bij weigering van betaliug zorgt het voor 
het nemen van die maatregelen, welke in elk 
bijzonder geval noodig mochten zijn. 

46. Het neemt geen papier in betaling aan, 
dat niet dadelijk op de plaats zelve betaalbaar 
is , tenzij de Directie daartoe machtiging heeft 
verleend. 

Papier, niet op de Bijbank getrokken noch 
bij de Bijbank betaalbaar gesteld, mag niet 
betaald worden zonder voorafgaande machti
ging Yan de Directie. 

4 7. De biljetten van De N ederlandsche 
Bank zijn op vertooning betaalbaar bij de 
Bijbank. 

Aan aanvragen tot verwisseling van bank
biljetten tegen bankbiljetten, of van specie 
tegen bankbiljetten wordt zooveel mogelijk 
voldaan. 

48 . Geene verzendingen van waarden tus
schen de Bijbank en de Agentschappen mogen 
plaats hebben, dan op aanschrijving van de 
Directie. 

AFDEELING II. 

DE AGENTSCHAPPEN VAN DE NEDER· 

LANDSCHE DANK. 

§ 1. Alge-,neene Bepalingen. 

49 . Door de Nederlandsche Bank worden 
Agentschappen gevesfigd op die plaatsen, 
welke daartoe door de gemeenschappelijke ver
gadering van de Directie en van de Commis
sarissen zullen worden aangewezen. 

In elke provincie zal ten minste een Agent
schap gevestigd zijn. 

Op besluit der gemeenschappelijke vergade
ring kunnen binnen het ressort van ieder 
Agentschap Sub-Agentschappen worden op
gericht. 

Al hetgeen in dit reglernent zonder nadere 

aanwijzing omtren t de Agenten en Agentscbap
pen is bepaald, geldt ook van de Sub-Agenten 
en Sub-Agentschappen. 

50. De Agentschappen zijn onderdeelen van 
de Nederlandsche Bank en als zoodanig onder
worpen aan de bepalingen der Wet en aan de 
Statuten der Bank. 

De Sub-Agentschappen zijn tevens onder
deelen van de Agentschappen, binnen welker 
ressort zij zijn gelegen. 

51. Het aantal der binnen het ressort van 
elk Agentschap te vestigen correspondent
schappeu wordt door de Directie naar de be
s taande behoefte geregeld. 

52. Alie handelingeu, door de Agenten 
binnen de openbaar gernaakte grenzen hunner 
bevoegdheid gedaan, verbinden De N eder
landsche Bank jegens derdcn. 

53. De Agenien worden door de Directie 
aangesteld en ontslagen, en ontvangen van 
deze hunne algerneene en bijzondere instructien. 

De Sub-Agenten ontvangen daarenboven bij
zondere in structien van de besturen der Agent
schappen binnen welker ressort zij geves tigd 
zijn. 

54. Indien de Dircctie het noodig oordeelt 
kunnen bij hetzelfde Agentschap twee Agen
ten worden aangesteld. 

55. De Agenten rnoeten wonen ter plaatse 
waar het Agentschap is gevestigd en mogen 
zich van daar gedurende den tijd, waarop het 
kantoor geopend is, niet verwijderen zonder 
voorafgaande toestemming van de Directie. 

56. Alvorens hunne betrekking te aanvaar
den stellen de Agenten een zakelijken of per
soonlijken borgtocht ten genoegen van de 
Directie. 

57 . De Agenten zijn verantwoordelijk aan 
de Directie. 

Deze verantwoordelijkheid strekt zich voor 
de Agenten, binnen wier ressort Sub-AgenF 
scbappen zijn gevestigd, ook uit tot de instruc
tien door hen aan Sub-Agenten gegeven. 

Waar twee Agenten werkzaarn zijn, is ieder 
van hen boofdelijk aansprakelijk voor de scbade, 
veroorzaakt door bandelingen in strijd met de 
gegeven voorschriften, tenzij hij bewijzen kan 
daartoe niet te hebben rnedegewerkt, noch die 
te hebben kunnen voorkomen. 

58. De Agenten zijn verplicht toezicht te 
houden op de handelingen van de binnen het 
ressort van hun Agentschap aangestelde corres
pondenten, en ten minste eenmaal in den loop 
van elk boekjaar, zonder voorafgaande kennis 
geving, eene verificatie te houden van de bun 
toevertrouwde verwisselingkas en van hun 
verder beheer, onverrninderd de bevoegdheid 
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der Directie t0t het doen houden van recht
streeksche verificaties harerzijds. 

59 . Te allen tijde zal aan de Directie of aan 
hem, die door de7,e daartoe schriftelijk is ge
machtigd, dadelijk overlegging der waarden, 
boeken en papieren, tot het Agentschap be
hoorende, moeten plaats hebben . 

Ten minste eenmaal in den loop van elk 
boekjaar zal bij ieder Agentschap een verificatie 
plaats hebben en daarvan proces-verbaal wor
den opgemaakt. 

60. Alle handelingen van de Agentschappen, 
zoo met elkander als met de Bijbank, behalve 
die welke bij dit Reglement zijn aangewezen, 
of waartoe door de Directie uitdrukkelijk last 
wordt gegeven, zijn verboden. 

61 . De kantoren zijn dagelijks geopend, met 
uitzondering van den Zondag en de algemeen 
erkende Christelijke feestdagen. 

62 . Alle stukken ·het Agentschap betreffende 
worden door den Agent of door hem, die hem 
met goedkeuring van de Directie tijdelijk ver
vangt, in :djne hoedanigheid geteekend. 

Alle kwitantien en bank-assignatien, uit
gaande van een Sub-Agentschap, worden daar
enboven geteekend door een beambte, daartoe 
door de -Oirectie aangewezen. In vereeniging 
met dienzelfden beambte bewaart de Sub
.A.gent alle waarden. 

Deze beambte is verantwoordelijk aan de 
Directie voor alle handelingen, die hem inge
volge dit artikel zijn opgedragen. 

Van hem kan een voldoende zekerheid wor
den geeischt. 

Op stukken het Agentschap niet betreffende 
mogen de Agenten, tenzij de wet het vereischt, 
hunne hoedanigheid van Agent niet vermel
den, noch doen vermelden. 

63. Indien twee .A.gen ten bij hetzelfde Agent
schap zijn aangesteld wordt beider handteeke
ning gevorderd op de stukken aan derden af 
te geven, met uitzondering van de stukken, 
die kracbtens schriftelijke machtiging der Di
rectie slechts door een Agent behoeven te 
worden geteekend . 

64. Omtrent alle zaken, de Bank betreffende, 
is aan de Agenten en hunne beambten geheim
houding opgelegd. 

65. Het honorarium, in de gemeenscbappe
lijke Vergadering van de Directie en van de 
Commissarissen van de Nederlandsche Bank 
te bepalen, bestaat uit : 

1°. een vast jaarlijksch inkomen, uit te be
talen bij driemaandelijksche termijnen ; 

2°. een toelage afbankelijk van de winsten, 
door de disconto- en beleening-operatien van 
bet Agentschap verkregen, onder bijvoeging 

van de provisien door het Agentschap verdiend 
en na aftrek der bij die operatien on betaald 
gebleven vorderingen. 

§ 2. De Adviseurs. .... 
66. Bij ieder Agentschap kunnen naar ge

lang van omstandigheden een of meer Advi
seurs worden aangesteld. • 

Zij worden door de Directie benoernd en 
ontslagen. 

67 . Zij kunnen zoo dikwerf als de Agent 
<lit verlangt opgeroepen worden. 

68 . Zij moeten gehoord worden omtrent alle 
aanvragen, om tot het disconteeren of belee
nen te worden toegelaten. 

De aanvragen om disconto of beleening, 
welke door den Agent aangenomen of afgewe
zen mochten zijn, worden in de eerstvolgende 
bijeenkomst aan hen medegedeeld. 

In die bijP.enkomsten nemen zij inzage van 
de registers van bij bet Agentschap aangeno
men en afgewezen disconto- en beleeniug
aanvragen. 

Zij zijn gehouden advies te geven omtrent 
alle zaken, waarover de Agent bun advies 
mocht inroepen. 

69 . Zij 7,ijn verplicht aan de Directie alle 
inlichtingen te geven of opmerkingen mede te 
deelen, welke door de Directie mochten ver
langd worden, of door hen in bet belang der 
Bank of van het publiek nuttig mochten ge
oordeeld worden. 

70. dmtrent alle zaken de Bank betreffende, 
zijn de Adviseurs tot geheimhouding verplicht. 
- 71 . .A.an de Adviseurs wordt door de Directie 
een vergoeding voor tijdverlies toegekend. 

§ 3. Het Disconteeren. 

72. Orn bij een Agentschap wisselbrieven 
en ander handelspapier te disconteeren, wordt 
een algemeene toelating van de Directie ver
eischt. 

73. Te <lien einde levert hij, die daartoe de 
bevoegdheid verlangt, een schriftelijk verzoek 
in, volgens verkrijgbaar gesteld formulier, de 
vereischte inlichtingen bevattende omtrent zijn 
persoon en zijn bedrijf. 

Dit verzoek wordt door den Agent, verge
zeld van zijn advies en van dat der Adviseurs, 
aan de Directie opgezonden. 

Indien het verzoek is ingediend bij een Sub
Agentschap, ressorteerende onder een Agent
schap, wordt het advies van den Agent daai·
aan toegevoegd. 

De beslissing wordt aan den belanghebbende 
door den Agent schriftelijk medegedeeld. 

Deze mededeeling bevat alleen de al of niet 



28 FEBRUAR I 1 905. 79 

verkregen toelating zonder verdere bijzonder-
heden. ' 

7 4 . Indien van de verkregen bevoegdheid 
tot disconteeren gedurende een jaar geen ge
bruik is gemaakt, wordt een nieuwe toelating 
gevorderd, die alsdan door den Agent in over
leg met den Adviseur of deAdviseurs kan wor
den verleend behoudens kennisgeving aan de 
Directie. 

75. Ieruand , die reeds bij een antler kantoor 
van De Nederlandsche Bank gelijke bevoegd
heid verkregen heeft, mag niet tot het dis
conteeren worden toegelaten. 

76 . De toelating kan door de Directie te 
allen. tijde ingetrokken worden. Van die in
trekking wordt door den Agen t aan den be
langhebbende ten spoedigste kPnnis gegeven. 

77 . De aanvragen om disconto worden bij 
het Agentschap ingeleverd, volgens verkrijg
baar gesteld formulier, v66r een door den 
Agent te bepalen uur. 

De daarop genomen beslissing wordt op het 
aanvraagbiljet vermeld, en het biljet denzelfden 
dag aan den belanghebbende teruggegeven. 

Geschiedt de aanvrage bij eon Sub-A.gent
schap, zoo kan de teruggave plaats h ebbon op 
den volgenden dag. 

78. Den dag na de fiatteering der aanvragen, 
den Zondag en de daarmede bij de wet van 
17 April 1904 (Staatsblad n•. 83) gelijkgestelde 
dagen niet medegerekend, kan h et in disconto 
aangenomen papier worden aangeboden, ver
gezeld van een door den discontant geteekende 
kwitantie, volgens verkrijgbaar gesteld for
mulier. 

De betaling heeft dadelijk plaats, nadat de 
Agent· den inhoud van de kwitantie en het 
aangeboden papier aan all e vercischten vol
doende heeft bevonden. 

79 . De gedisoonteerde wisselbrieven en antler 
handelspapier moeten aan bet Agentschap ge
endosseerd zijn , volgens de bepalingen van 
art. 134 van het Wetboek van Koopbandel. 

80. Tot bet disconteeren van aflosbare of 
verschijnende schuldbrieven of rentebewijzen 
wordt geene voorafgaande algemeene toelating 
gevorderd. 

Niettemin zal hij, die voor de eerste maal 
een disconto-aanvraag inlevert, die doen verge
zeld gaan van een upgave volgens verkrijgbaar 
gesteld formulier, de vereischte inlichtingen 
bevattende omtrent zijn persoon en zijn bedrijf. 

81. Van schuldbrieven en rentebewijzen 
worden slechts de zoodanige door bet .Agent
schap aangenomen, welke daartoe door de 
Directifl zijn aangewezen. 

Bij die aanwijzing zal tevens worden opge-

geven, of de teekcning van de discontant op 
de stnkken moet gevorderd worden. 

82. Een goedgekeurde aanvraag om disconto 
vervalt, indien die niet binnen vijf dagen door 
den belanghebbende is afgedaan. 

83. De Agenten mogen geen- disconto van 
zichzelven aannemen. 

De daartoe strekkende aanvragen moeten 
bij de Hoofdbank ingeleverd worden. 

§ 4. H et Beleenen. 

84. Ten aanzien der soorten van effecten en 
goederen, welke in belee·ning kunnen genomen 
worden, ontvangt elk Agent zijne bijzondere 
instructie. 

85. Hij , die voor de eerste maal een belee
ning-aanvraag inlevert, zal die doen vergezeld 
gaan van gelijksoortige inlichtingen omtrent 
zijn persoon en bedrijf, als bij art. 80 voor de 
daar bedoelde disconteering is voorgeschreven. 

86. De aanvragen om beleening worden bij 
het Agentscbap ingeleverd , volgens verkrijg
baar gesteld formulier, v66r een door den 
Agent te bepalen uur. 

De daarop genomen beslissing wordt op het 
aanvraagbiljet vermeld en het biljet den
zelfden dag aan den belanghebbende terug- , 
gegeven. 

87 . De dag na de fiatteering der aannagen, 
den Zonclag en de daarmede bij de wet ,an 
27 April 1904 (Staatsblad n°. 83) gelijkgestelde 
dagen niet medegerekend, kunnen de akten 
van beleening met de onderpanden en verder 
daarbij bchoorende bescheiden worden aan
geboden. 

De betaling heeft dadelijk plaats, nadat de 
Agent al de vereischte stukken in orde bc
vonden heeft. 

88. De verhouding tusschen de beut·swaarcle 
van effecten en goederen en het te verstrekken 
beleening-bedrag wordt door de Directie be
paald. 

Geen beleening op goederen, waren en koop
manschappen, heeft plaats, tenzij een waardee
ring oYergelegd zij, opgemaakt door een door 
de Directie goedgekeurden makelaar of des
kundige. 

Behalve deze waardeering kunnen daaren
boven zoodanige bescheiden van den aanvrager 
worden verlangd, als nooclig worden geacht om 
de waarde cler te beleenen onderpanden te kun
nen opmaken. 

Het staat den Agent vrij ook monsters der 
in beleening aangeboden goederen te vorderen . 

In den regel wordt bij beleening op goederen 
de overlegging van een door de Directie goed
gekeurde polis van verzekering gevorderd. Al-
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leen voor bepaaldelijk door de Directie aange
duide soorten van goederen kan vrij stelling 
dier verplichting verleend worden. 

89. Indien de in beleening aangeboden goe
deren niet vatbaar zijn om, hetzij in natura, 
hetzij door ave rgifte van sleu tels, van door 
de Directie toegelaten cedullen, van Rijks
Entrepot-bewijzen of van andere als geld ig 
erkende stukken in bet bezit van bet Agent
schap gesteld te worden, moet de aanvrager 
een derden persoon voorstellen, onder wiens be
waring de onderpanden zullen gestelcl worden . 

De afdoening der beleening heeft geen plaats 
v66r dat de bewaarcler de scbriftelijke verkla
ring beeft ingeleverd van de onderpanden te 
bebben overgenomen. 

90. Als bewaardet·s van onderpanden mogen 
slecbts zij worden toegelaten, die als zoodanig 
door de Directie zijn goedgekeurd. 

91. In beleening aangeboden specie wordt 
door den Agent nagezien en overgenomen in 
zakk(ln door den geldopnemer met <liens ca
chet verzegeld. 

92. De bepalingen der artt. 81-91 zijn ook 
van toepassing op onderpanden, die in ruil of 
tot aanvulling van surplus worden aangeboden. 

93. Dll Agenten mogen geen beleening van 
zicbzelven aannemen. De daartoe strekkende 
aanvragen moeten bij de H oofdbank ingeleverd 
worden. 

§ 5. Handel in Goud en Zilver. 

94. Ten aanzien van den bandel in goud 
en zilver ontYangt elke Agent van de Directie 
zijne bijzondere instructie. 

95. Geen koop of Yerkoop kan zonder voor
kenn is Yan de Directie door den Agent plaats 
bebben, tenzij van bepaalde soorten tot welker 
koop of verkoop b ij de bevoegdheicl Yerkregen 
beeft. 

§ 6. A s s i g n a t i en. 

96. I eder Agentscbap geeft op aannaag, 
na ontYangst van waarde, assignatien aan 
order af, met inacbtneming van de ter zake 
door de Directie Yllst te stellen voorwaarden. 

97. Van de afgifte eener assignatie wordt 
per post van denzelfden dag aan den betrok
kene en aan de Directie adYies gegeven. 

98. A ssignatien afgegeYen op een Agent
scbap van wier afgifte geen advies is ont
vangen of waarYan de laatste vervaldag is 
Yerstreken, mogen door den betrokkene niet 
betaald worden. 

§ 7. Rekening-Gowrant. 

99. Bij ieder Agentschap kunnen Rekenin
gen-Courant worden geopend. 

De voorwaarden waaronder dit kan gescbie
den worden door de Directie bekend gemaakt. 

100. In geen geya] mag over meer bescbikt 
worclen, dan waarvoor de rekening gecredi
teerd staat, tenzij tegen voldoend onderpand 
van bij De N ederlandsche Bank beleenbare 
waarden . waarop, o~der de gewone regelen 
omtrent beleeningen, voor zoover die bier van 
toepassing kunnen zijn, een voorscbot in Reke
ning-Courant is toegestaan. 

§ 8. Bewaarneming. 

101. De Agenten zijn verplicht hunne tus
scbenkomst te verleenen voor den dienst der 
bewaarnemingen volgens de voorscbriften der 
Directie. 

102. Gesloten bewaargevingen zijn slecbts 
toegestaan bij de Agentschappen waar de ge
legenbeid daartoe door de Directie is open
gesteld. 

103. Open bewaargevingen worden , behalve 
door de Bijbank, alleen door de Hoofdbank 
aangenomen. 

Bij alle Agentscbappen en Sub-Agentschap
pen bestaat echter gelegenbeid tot bet doen 
opzenden naar de H oofdbank of de Bijbank 
van effecten in open bewaargeving door in
diening van een aanvraag volgens kosteloos 
verkrijgbaar form ulier. 

104. De Agenten zijn verplicbt de stukken, 
coupons, dividend-bewijzen en talons, benevens 
de nummers en waarde na te zien, en met de 
opgave in de aanvraag te ve rgelijken, een en 
antler in tegenwoordigbeid van den bewaar
gever. 

Na accoordbevinding moeten de door de 
Agenten overgenomen stukken onverwijld naar 
de Hoofdbank of de Bijbank worden opge
zonden. 

§ 9. Ontvangsten en Betalingen . 

105. De Agenten zijn belast met bet op
vorderen van alle inscbulden, binnen hun res
sort vervallende. 

Bij weigering van betaling zorgen zij voor 
bet nemen van die maatregelen, welke in ieder 
bijzonder geval noodig mocbten zijn. 

106. Zij nemen geen papier in betaling, dat 
niet dadelijk op de plaats zelve betaalbaar is, 
tenzij de Directie daartoe vooraf macbtiging 
bebbe verleend. 

Papier, niet op b et Agentscbap getrokken 
noch 'bij bet Agentschap betaalbaar gesteld, 
mag niet betaald worden zonder voorafgaande 
macbtiging van de D irectie. 

107. De biljetten van De N ederlandscbe 
Bank zijn op vertooning betaalbaar bij de 
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Agentschappen voor zooverre de speeie-kas 
de betaling toelaat. 

Bij onvoldoende specie-kas word t de betaling 
niet ]anger uitgesteld dan noodig is om specie 
van de Hoofdbank te bekomen. 

Aan aanvragen tot verwisseling van bank
biljetten tegen bankbiljetten of van specie tegen 
bankbiljetten wordt zooveel mogelijk voldaan. 

108. Geene verzendingen van waarden tns
schen de Agentschappen onderling en tusschen 
de Agentscbappen en de Bijbank mogen plaats 
hebben, clan op aanschrijving van de Directie. 

Deze bepaling beeft echter geen betrekking 
op verzendingen tu schen een Sub-Agentscbap 
en bet Agenischap binnen welks ressort bet 
is gelegen. 

Aldus vastgesteld in de Gemeenschappelijke 
Vergadering van de Directie en Commissa
rissen van De Nederlandsche Bank gehonden 
te Amsterdam, den 30sten J anuari 1905. 

3 Maart 1905. BESLUIT, ter vervanging, voor 
zooveel het consulaire ressort het Rijk Siam 
betrnft, van de bij Koninklijk beslu it van 
19 eptember 1872 (Staatsblad n°. 92) vast
gestelde tarieven van gerechtskosten door 
nieuwe. S. 87. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Ooze :Ministers van Buitenlandsche Zaken en 
van ,Justitie, van den 5den December 1904, 
Directie van bet Protocol, n°. 14126 en van 
den 24sten November 1904, l ste Afdeeling C 
n°. 142 ; 

Overwegende, dat het noodig is , ter nadere 
uitvoering van artikel 28 der wet van 25 Juli 
1871 (8/aatsblad n°. 91), Jaatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 16 December 1888 (Staatsblad 
u•. 204), de bij Koninklijk besluit van den 
19den eptember 1872 (Staatsblad n°. 92) vast
gestelde tarieven van de gerechtskosten, zoo in 
burgerl ijke als in strafzaken, voor zooveel 
betreft bet consulaire ressort het Rijk Siam, 
te vervangen door nieuwe tarieven ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24sten J anuari 1905, n°. 72) ; 

Gel et OJJ het nadcr gemeen chappelijk rapport 
van Onze voormelde Ministers, van den lOden 
F ebruari 1905, Directie van h et Protokol , 
n°. 1264 en van den 16den Februari 1905, l ste 
Afdeeling C, n°. 369; 

H ebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Met intrekking van bet bovengenoemd be
sluit, voor zooverre betreft h et consulaire 

1905. 

resso rt het Rijk Sia,n, voor dat res. ort n1st 
te stellen de navolgende tarieven van de ge
rechtskosten , zoo in burgerlijke als in strnf
zaken . 

H O O F D STl K 1. 

1' A lU:F;F VAN GERECH'l'SKOSTE:N J :N BURGER· 

LIJKE ZAKE.N. 

TIT EL I. 

Va n de consu laire a,nbtenaren en van de 
griffiers. 

Art. 1. De consulaire ambtenaren kunnen 
ten Juste der belangbebbenden in rekening 
brengen voor alle vacatien tot het verricb ten 
der buitengerechtelijke handelingen , bun op
gedragen bij artikel 35 der bovengenoemde 
wet , f 7.-. 

Indien onderscheidene der in bet voormelde 
artikel aangeduide werkzaamheden betrekking 
hebben tot denzelfden persoon, boedel of zaak, 
en vatbaar zijn om op dern1elfden dag te 
worden verricht, wordt daarvan slecbts eene 
acte opgemaakt, en indien d ie werkzaamheden 
,binneu den tijd van drie uren na den aanvang 
der vacatie zijn verricbt, is daarvoor niet 
meer dun eene vacatie verschuld igd. 

Ingeval die onderscbeiden werkzaamheden 
meer tijd dan drie uren vereischen, is voor ieder 
volgend uur of gedeelte daarvan verschuldigd 
f 2.-, zonder dat ecbter in eenig geval de 
som van f 12.- te boven gegaan kan worden. 

Voor alle vacatien tot het verrichten de r 
aan de consulaire ambtenaren bij de wet op
gedragen werkzaamheden bij verzegelingen, 
ontzegelingen, boedelbescbrijvingen en boedel
scheid ingen , lmnnen zij in rekening brengen 
f 10.- . 

Indien de vacatie !anger duurt dan dr ie 
uren , is hun voor ieder ,olgend uur of ge
deelte daarvan bovendien verschuldigd f 3.-, 
zonder dat echt r meer dan f 20.- op een 
dag mag worden berekend. 

2. Wanneer er door den consulairen ambte
naar vacatieloon berekend wordt, is hij ver
plicbt, op straffe van verbeurte van het hem 
toekomende loon, den cluur van den besteden 
tijd of het bedrag van het berekende loon in 
de acte zelve nit te drukken. 

3. A nn de griffiers is verscbuldigd: 
a. Voor be t opmaken van bet proces-ver· 

baa!, bedoeld in art. 48, laatste lid, der wet 
van 25 J nli 1871 (Staatsblad n°. 91), Jaatstelijk 
gewijzigd bij de wet nn 16 December 1888 
(8taatsblad n°. 204), f :J.25. 

6 
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Dit recht wordt voldaan door de partij die 
de verklaring aflegt. 

b. Voor de aanteekening op het audientie
blad van het in eene zaak op iedere terecht
zitting verhandelde, f 0.75. 

Dit recht wordt voldaan door iedere partij. 
Personen, welke een gelijk belang bij eene 
zaak hebben , worden slechts als eene partij 
aangemerkt. 

' Buiten het geval van art. 54, 2de lid, der 
wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n•. 91), laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 16 Decem
ber 1888 (Staatsblad n•. 204), betaalt iedere 
partij aan den g riffier voor de van hare con
clusien te houden aanteekening f 2.-. 

c. Wegens recht van redactie : 
1°. Van een interlocutoir of praeparatoir 

vonnis, van voorloopige beschikkingen op 
requesten aan de consulaire ambtenaren of de 
consulaire rechtbanken, f 2.25. 

Onder praeparatoire vonnissen worden niet 
begrepen eenvoudige uitstellen ter terecht
zitting of het enkel verleenen van verstek. 

2°. Van een eindvonnis of beschikking op 
request, f 4.50. 

3°. Van een proces-verbaal van getuigen-
verhoor: 

van een getuige, f 2.25; 
voor elken getuige daarboven, f 0.90. 
4°. Van een proces-verbaal wegens het hooren 

op vraagpunten, f 4.50. 
5°. Van alle ·processen-verbaal, welke door 

hen volgens de wet moeten worden opge
maakt, f 3.- ; met bepaling dat, indien zij 
meer dan 1200 lettergrepen bevatten, voor 
elke 300 lettergrepen daar te boven is ver
schuldigd f 0.75. 

Dit recht wordt voldaan door de partij, 
welke de zaak vervolgt, of te \vier vernoeke 
de verrichting heeft plaats gehad. 

De rechten, vermeld onder a, b en c van 
dit artikel, zijn niet verschuldigd in rechts
zaken, waarin de vordering slechts f 25.- of 
minder bedraagt. 

d. Van eedsafleggingen en andere verrich
tingen, die geen gevolg zijn van eenig rechts
geding· on waarvan geene afzonderlijke acte of 
proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt door 
den belanghebbende voor de aanteekening 
op het audientieblad voldaan f 1.50 ; indien 
daarvan eene afzonderlijke acte of proces-ver
baal wordt opgemaakt, heeft er geene aantee
kening op het audientieblad plaats. 

e. Voor het aanteekenen van een ter kanse
larij van het consulaat overgebrachte acte of 
exploit, in de gevallen waarin de wet dit 
vordert, mitsgaders Yan de afgifte van zooda-

nige acte of exploit en van de processtukken, 
f 0.75. 

f. In de gevallen waarin aan de consulaire 
ambtenaren h et berekenen van een vacatieloon 
is toegestaan en waarbij de tegenwoordigheid 
van den griffier vereischt wordt, berekent deze 

' voor de minuut der acte of van het proces-
verbaal drie vijfden van het vacatieloon van 
den consulairen ambtenaar. 

Voor de minuut van elke andere akte of 
proces-verbaal , ter kanselarij van h et consulaat 
verleden, en voor de inschrijving of over
schrijving eener acte aldaar, berekent de grif
fier f 2.50, met bepaling dat, indien zij meer 
dan 1200 letterg repen bevat , voor elke drie 
honderd lettergrepen daar te boven is ver
schuldigd f 0.75. 

g. Voor oproepingen bij circulaire-brieven, 
per brief f 0.75. 

h. Voor het geven van inzage aan de be
langhebbenden van ter griffie nedergelegde 
stukken of van in de openbare registers inge 
schreven acten, f I.- voor ieder uur, de ge
deelten voor een vol uur gerekend. 

i. voor het nazoeken in het arch ief van 
stukken, waarvan geene grossen of afschriften, 
worden aangevraagd, f 1.50 voor het aange
wezen jaar. 

Indien geen of meer dan een jaar is aange
wezen, f 1.50 voor h et eerste en f 0.75 voor 
ieder ander jaar, waarvan de nazoeking plaats 
heeft. 

Voor het nazoeken van stukken gedurende 
het loopende jaar mag geene belooning gevor
derd worden. 

k. Voor het in ontvaug nemen, bewaren· en 
weder afgeven van ter griffie overgebrachte 
gelden of geldswaarde hebbend papier, van 
sommen beneden de f 500 een half ten hon
derd, van het meerdere tot f 1000 een vierde 
ten h onderd en van h et bedrag boven de 
f 1000 · een achtste ten honderd in het jaar, 
met dien verstande dat, zoo de gelden of het 
papier zes maanden of korter bewaard worden, 
de helft der belooning verschuldigd is. 

l. Voor de legalisatie van een of meer hand
teekeningen op dezelfde acte, f 0. 75. 
• m. Voor protesten van non-acceptatie of 
non-betaling van wissels, orderbiljetten en 
dergelijke (copie en overschrijving op het 
register daaronder begrepen), f 7.- en voor 
acten van interven tie aan den voet der pro
testen, f 2. - . 

Voor ieder(ln getuige bij een protest, f 0. 75. 
4 . Als schrijfloon van alle stukken, door de 

g rifliers uitgegeyen, wordt door hen in reke
ning gebracht voor elke bladzijde gewoon 
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papier, houdende 20 regels, elk van acht of 
tien lettergrepen of gedeelten daarvan, f 0.75. 

De gronden en motieven van de door par
tijen genomen conclusien wcrden in de grosse 
en afschriften der vonnissen niet overgenomen. 
. 5. De griffiers zijn, op straffe van verbeurte 
van de hun toekomende rechten of beloo
ningen, verplicht om in dorso van alle door 
hen afgegeven stukken het bedrag daarvan 
afzonderlijk aan te teekenen. 

TITEL II. 

Van de dewrwaarde,·s. 

6. Aan de deurwaarders is verschuldigd 
voor het doen van ieder exploit van welken 
aard ook, wanneer zij niet elders afzonderlijk 
zijn vermeld, f 2.25. 

Eene gelijke som is hun verschuldigd voor 
het opmaken van ieder exploit, indien zij 
daarmede belast zijn geweest. 

Voor schrijfloon, zoowel van het origineel 
als van elk afsch rift, genieten zij voor elke 
drie honderd lettergrepen f 0.60. 

7 . Indien eenige acte, exploit of eenig antler 
stuk wordt aangeplakt, afgekondigd of in een 
dagblad aangekondigd, rekenen de deurwaar
der's boven het salaris, hun bij het vorig ar
tikel toegestaan , voor ieder dezer bemoeie
nissen f l.- voor , ieder stuk, waaromtrent 
een der hierboven vermelde werkzaamheden 
heeft plaats gehad. 

8 . Aan de deurwaarders is verschuldigd: 
a. Voor protesten van non-acceptatie of non

beta!ing van wissels, orderbiljetten en derge
lijke, mitsgaders voor acten van interventie 
aan den voet der protesten , het recht den 
griffiers toegekend bij art. 3, litt. m. 

Voor iederen getuige bij een protest, f 0. 75. 
b. Voor het proces-verbaal van gijzeling en de 

acte van ingevangenisstelling van eenen schul
denaar, daaronder begrepen de schadeloosstel
ling der twee den deurwaarder vergezellende 
getuigen, mitsgaders de afschriften, f 25.-. 

c. Voor afschriften van alle stukken, welke 
·bij de exploiten worden overgegeven, voor 
zooverre di6 door de deurwaarder·s zijn ver
vaardigd en geteekend gewordeo, voor elke 
300 lettergrepen of gedeelten daarvan f 0.75. 

9. Voor elke aan de deurwaarders wettiglijk 
opgedragen werkzaamheid, voor zooverre daar
omtrent elders niet is voorzien, is hun ver
schuldigd f 4.50. 

Ingeval zoodanige werkzaamheid !anger 
duurt clan drie uren, is voor ieder volgend 
uur of gedeelte daarvan verschuldigd f 1.50. 

Voor ieder der getuigen, die bij zoodanige 

werkzaamheid vereischt wordt, is ve rschul
digd f 0.75. 

10. De deurwaarder berekent voor de op
roeping van iedere zaak ter rolle, met uitzon
dering echter van die zaken, waarin de vorde
ring slechts f 25.- of minder bedraagtfl.-. 

De deurwaarders mogen bij comparitien voor 
den consulairen ambtenaar of de consulaire 
rechtbank gelijk emolument als voor de op
roeping eener zaak ter rolle vorderen van de 
partij, te wier verzoeke de comparitie wordt 
gehouden. 

Indien de comparitie ambtshalve plaats heeft, 
wordt deze belooning door de belanghebbenden 
ieder voor een gelijk aandeel voldaan. 

TIT EL III. 

Van de bewaarders, cleskundigen, getuigen, enz. 

11 . Aan den gestelden bewaarder over in 
beslag genomen of verzegelde goederen wordt, 
wanneer hij geen medebewoner is van het huis 
of de plaats waar de inbeslagneming of ver-

-zegeling heeft plaats gehad, noch zelf bij de 
bewaring daarvan belang heeft, nog daarmede 
in eene andere betrekking is belast , voor iederen 
dag, kost en onderhoud daaronder begrepen, 
toegelegd per dag f 4.50. 

Indien een medebewoner van het huis of de 
plaats waar de inbeslagneming of verzegeling 
heeft plaats gehad, die zel£ bij de bewaring 
daarvan geen belang heeft en daarmede in 
geene andere betrekking is belast, tot be
waarder over de in beslag genomen of verze
gelde goederen wordt gesteld, wordt aan dezen 
daarvoor toegekend per dag / 2.00. 

12. Aan deskundigen en aan de personen, 
bedoeld in de artikelen 58 en 59 der wet van 
25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 16 December 1888 
(Staatsblacl 11°. 204), de beide laatstgenoemden 
voor zooverre zij geen lid zijn van de consu
laire rechtbank, wordt toegelegd een vacatie
geld, geeven·redigd aan hunnen maatschappe
lijken stand, beroep en het belang der verrich
ting, ter beoordeeling van den consulairen 
ambtenaar of de consulaire rechtbank, welke 
bet onderzoek of de verrichting hee£t bevolen, 
doch niet hooger dan / 20.- voor iedere 
vacatie van een uur, tot de aan hen opgedra
gen werkzaamheden besteed. 

Het gedeelte van een uur wordt voor een 
geheel gerekend. 

13. Voor de eedsaflegging door de personen, 
bedoeld in het vorig artikel, mitsgaders voor 
de overbrenging van het proces-verbaal van 

6* 
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het onderzoek van deskundigen ter kanselarij 
van het consulaat wordt eene vacatie geleden. 

14 . .A.an getuigen, voor den rechter ver
schenen tot het afleggen van getuigenis of tot 
het geven van inlichtingen, wordt almede, 
naar mate van hunnen maatschappelijken stand 
en beroep, in verband met bunne dagelijksche 
verdiensten, voor zoover die in aanmerking 
behooren te komen, eene scbadeloosstelling 
toegelegd voor elken dag, dat hunne tegen
woordigheid wordt vereischt. 

Het minimum is vanfl.50 en het maximum 
van f 10.- per <lag, gedeelten van dagen voor 
geheele dagen gerekend. 

15. In de gevallen, waarin de partijen, ten 
ge\"olge van eene recbterlijke uitspraak, tot 
bet doen eener reis verplicht zijn, worden de 
kosten , daardoor veroorzaakt, gebracht ten 
taste van de in de kosten veroordeelde partij, 
overeenkomstig de daarvan door den rechter 
te doene hegrooting. 

Slotbepaling. 

16. In alle burgerlijke zaken, waarin bij dh 
besluit aan de consulaire ambtenaren, griffiers 
of deurwaarders eenige rechten of belooningen 
worden toegekend of waarin door hen uit
schotten moeten worden geleden, zijn zij be
voegd van de belangbebbenden, betzij bij den 
aanvaug, hetzij gedurende den loop dier werk
zaamheden te vorderen bet storten van een 
voldoend voorschot ter bestrijding dier aan hen 
toe te komen recbten en belooningen of door 
hen te doene uitscbotten. 

HOOFDSTUK II. 

'.l'ARIE'b' VAN GERECH'l'SKOS'.l'EN IN 

S'.l'RA1''ZAKEN. 

TITEL I. 

Van de griffiers. 

17. Voor extracten , grnssen en afscbriften 
kunnen de griffiers de volgende belooningen 
in rekening brengen: 

a. voor ieder extract uit vonnissen, registers 
of andere stukken, een vast recbt van J0.75; 

b. als sch rijfloon voor grossen of afscb riften 
voor elke bladzijde houdende 20 regels, elk 
van acbt tot tien lettergrepen, f 0.60. 

18. Aan den voet der stukken, die per 
blad7,ijde worden berekend, wordt door de 
griffiers , op stra:ffe van verbeurte van de bnn 
toekomende rechten of belooningen , bet be
drag daarvan afaonderlijk aangeteekend. 

19. De grossen, afscbriften en extracten wor
den door de consulaire ambtenaren voor gezien 

geteekend en met uitzondering van de stuk
ken die de partijen te bunnen koste bebben 
verzocbt , aangeteekend in een te houden 
register, waarin tevens wordt vermeld bet 
getal bladzijden van bet stuk, indien de be
looning per bladzijde moet warden berekend, 
De in te dienen declaratien warden met dat 
register vergeleke:i. 

20. Geene kosten warden in rekening ge
bracbt voor de door de griffiers op te maken 
en bij de processtukken te voegen inventaris, 
evenmin als voor bet geven van inzage van 
ter griffie nedergelegde stukken of van de in 
de open bare registers ingescbreven acten, nocb 
voor bet doen van nazoekingen of het geven 
van inlicbtingen, bet opmaken van staten, bet 
vervaardigen van minuten en andere verricb
tingen van dergelijken aard. 

TITEL II. 

Van de deurwaarclers . 

21. Wegens bet doen van exploiten is aan 
de deurwaarders verscb nldigd: 

a. voor het origineel van ieder gedaan 
exploit f 1.50 ; 

b. voor ieder afgegeven afscbrift f 0.75. 
Het scbrijfloon is bieronder begrepen. 
Slecbts een origineel wordt toegestaan, indien 

dezelfde acte door denzelfden deurwaarder 
wordt beteekend aan mee1· personen. 

22 . Voor de uitvoering van rechterlijke be
velen van medebrenging en gevangenneming 
van beklaagden of veroordeelden, mitsgaders 
van medebrenging van getuigen is aan de 
deurwaarders verscbuldigd f 7.50. • 

Het exploit van beteekening en b et afscbrift 
van bet bevel, vonnis of arrest is onder dit 
salaris begrepen. 

23. Voor afscbriften van stukken, welke bij 
de exploiten warden overgeg~ven, voor zoo
verre die door de deurwaarders zijn vervaar
digd en geteekend, is voor elke 300 lettergrepen 
of gedeelten daarvan verscbuldigd f 0.60. 

24. Aan de deurwaarders i s verschuldigd 
voor de uitvoering van den lijfsdwang, daar
onder begrepen bet prnccs-verbaal van gijze
ling en de acte van ingevangenisstelling, bet 
scbrijfloon daarvan en bet salaris der getui
gen f 15.-. 

25. Voor elke aan de deurwaarders wettig
lijk opgedragen werkzaamheid, voor zooverre 
daaromtrent elders niet is voorzien, is hun 
verschuldigd f 3.50. 

Ingeval zoodanige werkzaambeid !anger 
duurt dan drie uren, is voor ieder volgend 
uur of gedeelte daarvan verscbuldigd f 1. - . 
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Voor ieder der getuigen, die bij zoodanige 
werkzaambeid vereischt wordt, is verscbul
digd f 0.75. 

26 . Door de consulaire ambtenaren wordt 
een register gebouden van de exploiten en de 
verdere gerechtelijke verrichtingen, die door 
h en aan de deurwaarders zijn opgedragen, in 
welk register onder anderen wordt vermeld 
de dagteekening der verrichtingen , bet feit 
ter zake waarvan is vervolgd , de aard van h tit 
stuk, bet getal origineeien en afschriften en 
bet getal bladzijden der overgegeven stukken. 

De in te dienen declaratien worden met dat 
register vergeleken. 

TITEL III. 

Van de bewaarders, deskunrtigen, getuigen, enz. 

27. Op den gestelden bewaarder over in 
beslag genomen vee of over verzegelde of in 
beslag genomen goederen is van toepassing 
artikel 11. 

28. In beslag genomen aan bederf onder
hevige go;deren en levend vee, indien een of 
ander niet aan den eigenaar ka.n worden terug
gegeven, kunnen op .machtiging van den con
sulairen ambtenaar , binnen wiens ressort van 
de zaak moet worden kennis genomen, wor
den verkocht v66r dat de zaak bij eindvonnis 
is beslist. 

De verkoop geschiedt in bet openbaar vol
gens plaatselijke gebruiken , ten ware de consu
laire ambtenaar, wegens de geringe waarde 
der voorwerpen, machtiging ved eene tot onder
handschen verkoop. 

De opbrengst wordt gestort ter griffie van 
het consulaat. 

29 . .A.an den tolk, bedoeld bij art. 88 der 
wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 16 December 
1888 (Staatsblad n°. 204), en aan den arts of 
heelmeester, bedoeld bij art. 91 dier wet, en 
in bet algemeen aan alle overige deskundigen 
wordt toegelegd een vacatiegeld, geevenredigd 
aan hunnen maatschappelijken stand, beroep 
en het belang der verricbting, ter beoordeeling 
van den consulairen ambtenaar of de consulaire 
rechtba.nk , welke bet onderzoek of de ver
r ichting h eeft b evolen, doch niet lager dan 
f 1.50 en niet hooger dan / 20.- voor iedere 
vacatie van een uur tot de aan hen opgedragen 
werkzaamheden besteed. 

De artikelen 12, 2de lid, en 13 zijn ten deze 
van toepassing. 

30. Kosten voor benoodigdheden, tot bet 
onderzoek vereischt, worden in ~ekening ge
leden hetzij aan de deskundigen, hetzij aan 

de leveranciers, of aan hem die de kosten heeft 
Yoorgeschoten. 

Daaronder zijn niet begrepen de kosten, die 
voortspruiten uit bet aaukoopen, bet gebruik, 
de beschadiging of het onbruikbaar worden 
van werktuigen en gereedschappen. 

31 . Ingeval voor het begraven van een lijk, 
dat op rechterlijk gezag is geschouwd , noch 
door naastbestaanden , erfgenamen of execu
teurB-testamentair , noch ' door armbesturen 
wordt gezorgd, wordt daarin door den consu
lairen ambtenaar ten koste van bet Rijk 
voorzien. 

32. Voor schriftelijke vertalingen is Yer
schnlcligcl voor ieclere bladzijde van twintig 
regels, elk van acht tot tien lette rgrepen of 
gedeelten daa rvan / 2.-. 

33. .A.an getuigen, voor den rechter vet~ 
scbenen tot bet afleggen van getu igeni s of tot 
.bet geven van inlicbtingen , wordt wegens 
scbadeloosstelling voor tijdverzuim toegeschat 
eene vergoeding overeenkomstig bet bepaalcle 
bij artikel 14, met d ien verstande, clat di e Yer
goeding in geen geval meer clan j 5.- per 
dag bedraag t. 

34. De kosten van gekozen of ambtsbal'>e 
toegevoegde raadslieden of ve rdedigers komen 
in geen geval ten koste van den Staat. 

TITEL I V. 

Van de verejfening der kosten. • 

35. De kosten van vervoer en verpleg ing 
van beklaagden en veroordeelden. mitsgaders 
de kosten van overbrenging van O'>ertuiging
stukken binnen cle consulaire ressorten worclen 
door den consulai ren ambtenaar voorgeschoten. 

36. De kosten , door den consulairen amb
tenaar naar aanleicling van dit tarief voorge
scboten, worden door hem , bij gewope decla
ratie aan bet Departement van J ustitie, door 
tnsschenkomst van h et Departement van 
Buitenlandsche Zaken, in rekening gebracht. 

Die declaratien vereiscben tot staving harer 
deugdelijkheid geen antler bewijs dan de goecl
keuring van Onzen Mini ster van Justitie en 
zijn overigens aan geene verdere formaliteiten 
onderworpen. 

De consulaire ambtenaar zendt die declaratie 
eerst in na verloop van zes maanden, wanneer 
de beklaagde bij vonnis van den consulairen 
am btenaar of de consulaire rechtbank is ver
oordeeld, tenzij in bet laatste geval tegen de 
uitspraak hooger beroep is aangeteekend. 

In alle andere gevallen kan bij zijne decla 
ratie onmiddellijk inzenden. 

In de gevallen, voor>1ien bij de artikelen 126, 
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146 en 152 der wet van 25 J ulij 1871 (Staats· 
blad n°. 91), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 16 December 1888 (Staatsblad n°. 204), 
wordt door den griffier van den consulairen 
ambtenaar of van de consulaire recbtbank, 
ten einde met de processtukken te worden 
verzonden, een staat opgemaakt van de kosten 
bij den consulairen ambtenaar of de consulaire 
recbtbank gevallen. _ 

Die staat wordt onderworpen aan de beoor
deeling en de goedkeuring van den consulairen 
ambtenaar, die, na zicb te bebben overtuigd 
dat daarin al de gemaakte kosten zijn opge
nomen, dezen voor ,,gezien" teekent. 

37. Door den scbipper, die door den consu
lairen ambtenaar belast is met bet vervoer 
van beklaagden of veroordeelden of met de 
overbrenging van stukken van overtuiging 
naar Nederlandsch-Indie, worden de kosten van 
vervoer of overbrenging bij gewone declaratie, . 
vergezeld van eenen scbriftelijken last, in re
kening gebracht aan den taat. 

De declaratie ter zake van overbrenging van 
beklaagden of veroordeelden wordt door den 
ambtenaar van bet openbaar ministerie, door 
den bulpofficier van justitie of door den eerst
aanwezenden ambtenaar van de gevangenis, 
waarin de gevangene wordt opgenomen, van 
eene verklaring voorzien, dat deze aldaar met 
scheepsgelegenheid is aangekomen. 

De declaratie ter zake van de kosten van 
o,erb rtlnging van stukken van overtuiging 
wordt door den ambtenaar van het openbaar 
ministerie, met de ontvangst belast, voorzien 
van eene opgave der overgezonden stukken. 

Ingeval de opzending is geschied op grond 
van artikel 24, lste lid, der wet van 25 J ulij 
1871 (Staatsblad n°. 91), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 16 December 1888 (Staatsblad 
n°. 204), jg de aldaar genoemde ambtenaar van 
het openbaar ,.ministerie belast met de invor
dering dier kosten van vervoer van den ver
oordeelde. 

In alle andere gevallen wordt eene opgave 
dier kosten gezonden aan den griller bij het 
recbterlijk college , waarvoor de gevangene 
terecbt staat, ten einde verhaald te worden 
op de wijze, voorgeschreven ter plaatse waar 
de terecbtstelling geschiedt 

HOOFDSTUK III. 

VAN DE REIS· EN VERBLIJFKOSTEN IN 

BURGERLIJKE EN I' TRAFZAKEN. 

38. Wanneer de consulaire ambtenaren, de 
leden der consulaire rechtbanken of de overige 
personen , bedoeld bij de artikelen 58 en 59 

der wet van 25 J ulij 1871 (Staatsblad n°. 91), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 Decem
ber 1888 (Staatsblad n°. 204), zich buiten bunne 
woonplaats moeten begeven tot bet doen van 
bij de wet of krachtens rechterlijk bevel bun 
opgedragen verricbtingen, worden door hen 
in rekening gebracbt de uitgegeven vracbt
penningen van het gebezigd openbaar vervoer• 
m iddel en, zoo er meer klassen zijn, naar de 
eerste klasse van bet tarief van dat vervoer
middel. 

Indien de gelegenbeid ontbreekt om van 
een openbaar vervoermiddel gebruik te maken, 
of dit uit anderen hoofde niet mogelijk of in 
het belang der zaak niet wenschelijk is, wordt 
de uitgegeven buurprijs van een afzonderlijk 
vervoermiddel in rekening gebracbt. 

Veer-, brug-, to!- en andcre clergelijke gelden 
worden insgelijks in rekening gebracht. 

Daarenboven wordt wegens verblijfkosten 
voor iederen clag genoten f 12.-. 

39. Door de bijzitters der consulaire recht
bank wordl}n in rekening gebracht de door 
hen tot bijwoning van de zittingen· der recht
bank uitgeven vracbtpenningen. 

40. In bet geval, voorzien bij artikel 38, 
word en door de griffiers , deu rwaarders , des
kundigen en getuigen in rekening gebracht 
de uitgegeven vrachtpenningen van bet ge
bezigd openbaar vervoermidclel en, zoo er 
meer klas en zijn, naar de tweede klasse van 
het tarief van dat vervoermiddel. 

Het 2de en 3de lid van artikel 3 zijn op de 
in dit artikel bedoelde personen van toepassing. 

W egens verblijfkosten wordt voor iederen dag 
genoten door de griffiers en deurwaarders / 6.-, 
en door de deskundigen en getuigen eene som 
van ten minste f 2.50 en ten hoogste f 15.-, 
ter beoordeeling van den consulairen ambtenaar. 

4 1. Die op denzelfden dag heen- en terugreist 
en dus niet buiten zijne woonplaats overnacbt, 
gen iet slecbts de helft der verblijfkosten. 

Die een of meer nachten buiten zijne woon
plaats vertocft, erlangt insgelijks voor den dag 
der terugkomst slechts de belft der verblijf
kosten. 

42. Aan deskundigen en getuigen, die niet 
in staat zijn om in de kosten der reis te voor
zien , worden op bevel van den consulairen 
ambtenaar de reis- en verblijfkosten voorge
scboten, in burgerlijke zaken door de partij, 
te wier verzoeke de verrichting geschiedt of 
te wier verzoeke de getuigen zijn gedagvaard, 
in strafzaken door den consulairen ambtenaar 
of door den beklaagde, wanneer te zijnen ver
zoeke de verricbting geschiedt of de getuigen 
zijn gedagvaard. 
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43. Tot vergoeding van bet door de reis 
veroorzaakte tijdverzuim, wordt bovendien aan 
de personen, bedoeld in de artikelen 58 en 59 
der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n•. 91), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 Decem
ber 1888 (Staafsblad n•. 204), voor zooverre zij 
geen lid zijn van de consulaire recbtbank, 
aan de deskundigen en getuigen eene som 
toegelegd van ten minste f 0.75 en ,an ten 
hoogste f 15.-, ter beoordeeling van den consu
lairen ambtenaar. 

Algemeene bepaling. 

44. De betaling van de in dit besluit be· 
paalde rechten , belooningen en uitschotten 
geschiedt in zoodanige specie . als t,m tijde 
der voldoening gangbaar is in bet consulaire 
ressort, berekend naar de waarde dier specie 
op dat tijdstip. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, elk voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in bet Staafsblad geplaatst zal wor
den en waarvan aeschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 3den Maart 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min;sfer van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) R. MELVIL VAN LYNDEN. · 

De Ministe,· i·an Justitie, (get. ) J. A. LOEFF. 

(Uitgeg. 31 Mam·t 1905) 

3 Maart 1905. BESLUIT, houdende vaststelling 
van nadere bepalingen aangaande bet ta
rief , voor zooveel bet consulaire ressort 
bet Rijk Siam betreft, voor de verrich
tingen , bedoeld in art. 17 der wet van 
25 Juli 1871 (Staafsblad n•. 91), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 16 December 
1888 (Staatsblad n•. 204} S. 88. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken en 
van Justitie, van den 5den December 1904, 
Directie van het Protokol, n•. 14126, en van 
den 24sten November 1904, l ste afd. C, n•. 142 ; 

Overwegende, dat bet noodig is nadere be
palingen vast te stellen aangaande bet tarief, 
voor zooveel bet consulaire ressort bet Rijk 
Siam betreft , voor de verrichtingen , bedoeld 
in art. 17 der wet van 25 Juli 1871 (Staats
blacl' n•. 91), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 16 December 1888 (Staatsblad n•. 204); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24sten .Januari 1905, n•. 7"2); 

Gelet op het nader gemeenscbappelijk rap-

port nm On7.e voormelde 1Iinisters, van den 
lOden Februari 1905, Directie van bet Protokol , 
n". 1264, en van den 16den Februari 1905, 
l ste afdeeling C, n•. 369; 

Hebben goedgevonden en verstaan gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze , voor 
bet consulaire ressort bet Rijk Siam het na• 
volgende te bepalen : 

Art. 1. Voor alle acten, waarvan den con
sulairen ambtenaren, werkzaam als notarissen , 
de uitgifte in originali bij de wet is toegestaan, 
onverschill ig of daarvan al dan niet eene mi
nuut wordt opgemaakt, met uitzondering van 
die in art. 2 vermeld , wordt door hen een 
vast honorarium berekend. 

Het honorarium bedraagt voor bet voorbe
reiden, het opmaken en minuteeren , het ver• 
lijden van zoodanige acten en de verdere 
werkzaambeden daaraan verbonden f 9.-. 

Wanneer deze acten van eenen buitenge• 
wonen omvang zijn , kan bet honorarium tot 
f 12.- worden verhoogd. 

Indien van deze acten twee of meer gelijk
luidenden op hetzelfde oogenblik worden ver
leden en onderteekend, wordt voor de eerste 
bet volle en voor iedere volgende bet halve 
honorarium berekend. 

Wanneer van de7,e acten eene minuut is 
opgemaakt, zonder dat daarbij uitdrukkelijk 
van bet verlangen der verschijnende personen 
tot hot maken van zoodanige minuut blijkt, 
kunnen geene kosten voor de eerste afschriften 
of uittreksels berekend worden. 

2. Aan de consulaire ambtenaren , werk
zaam als notarissen, is verschuldigd: 

a. voor protesten van niet-acceptatie of niet
betaling van wissels , orderbiljetten en derge
lijke (copie en overschrijving op bet register 
daaronder begrepen) f 7.- en voor acten van 
interventie aan den voet der protesten f2.-; 

b. voor acten , inhoudende aanbod van be
taling of consignatie van aangehodene , doeh 
niet aangenomen gelden , de afschriften daar
onder begrepen f 6.50 ; 

c. voor iederen getuige bij de in dit artikel 
vermelde acten f 1.-. 

3 . Voor alle acten , waat'van volgens de wet 
minuut moet worden opgemaakt, berekenen 
de consulaire ambtenaren, werkzaam als no
tarissen , bun honorarium bij vacatien. Het 
bedrag daarvan wordt bepaald op f 4.- voor 
elk uur of gedeelte van dien, vereischt tot 
bet voorbereiden , bet opmaken , bet minu
teeren , bet vedijden der acten en de verdere 
werkzaamheden daaraan verbonden . 

4 . Onverminderd het honorarium bij bet 
vorig artikel vermeld , wordt aan de consu-
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Jaire ambtenaren , werkzaam als notarissen , 
toegekend: 

a. Bij openbaren verkoop van zaken , in de 
artikelen 562 , 563 , 564 en 567 van bet Bur
gerlijk W etboek omscbreven, en van schepen 
en vaartuigen , grooter dan tien lasten, of 
achttien en negen tiende (18,0) registertonnen 
alles op den prijs waarvoor de goederen zijn 
toegewezen : 

wanneer de prijs de som van f 3000 of 
minder bedraagt, een ten honderd ; 

van sommen boven de f 3000 tot f 10,000, 
een half ten honderd van bet hoogere ; 

van sommen boven de f 10,000 tot/25,000, 
een vierde ten bonderd van het hoogere ; 

van sommen boven de f 25,000, onbepaald 
tot welk eene som, een ach tste ten honderd 
van bet hoogere. 

Bij gelijktijdigen verkoop van verschillende 
perceelen , ten verzoeke van dezelfde belang
hebbenden , bepalen de prijzen, te zamen ge
nomen, de evenredigheid der afdaling in de 
percentsgewijze belooning. 

b. Bij openbare verburing of verpachting, 
een half ten b onderd van den huur- of pacht
prijs. 

In geval van verhuring of verpachting voor 
meer dan twee jaren, wordt dit evenredig 
loon over bet beclrag van den buur- of pacht
prijs der twee eerste jaren ten volle , en over 
dat der volgende jaren voor de helft berekend. 

5. Aan de consulaire ambtenaren, werkzaam 
als notarissen , is verscbuldigd: 

a. Voor uitgifte der grossen, afschriften 
of uittreksels van acten, te hunnen overstaan 
verleden, mitsgaders voor afschriften of uit
treksels van acten en stukken , welke oncler 
hunne minuten berusten of aan hen worden 
vertoond, f 2.- voor elke geheel beschreven 
bladzijcle, houdende 27 regel , elk van twaalf 
lettergrepen , de bladzijden en lettergrepen 
door elkander en de gedeeltelijk besch revene 
voor vol gerekend. 

Voor ongeteekende afscbriften van ontworpen 
acten wordt, wanneer deze worden gevorderd, 
naar den voormelden maatstaf de helft van 
het zoo even genoemde berekend. 

b. V oor het sch rijven van eenen brief ter 
zake hunner werkzaamheclen als zoodanig, of 
voor het lezen van eenen , mede als zoodanig 
ontvangen brief.fl.50. Indien de brief buiten
gewoon groot of van veel gewicht is, naar
mate van den tijc1 , welke daartoe noodig mocht 
zijn geweest, berekend op den voet bij art. 3 
vermeld. 

6 . Bebalve de briefporten , wordt aan de 
consulai re ambtenaren , werkzaam als nota-

rissen, als verschot in rekening geleden, voor 
belooning aan getuigen te betalen , voor ieclere 
vacatie bij bet verlijden van acten niet in 
art. 2 genoemd , of bij andere werk:rnamheden, 
voor elk uur of gedeelte daarvan f 1.- voor 
iederen getuige. 

Deze belooning mag nimmer rneer clan/7.
voor iederen getuige op eenen <lag bij eene 
en dezelfde acte of verrichting bedragen. 

7. De consulaire ambtenaar, werkzaam als 
notaris , die zich tot bet cloen van een ige 
w erkzaamheid , betzij op de vordering van 
belanghebbenden, hetJ1:ij krachtens de voor
scbriften der wet, buiteu zijne woonplaats be· 
geeft, berekent boven b et aan hem voor die 
werkzaamheid toegekend h onorarium de uit
gegeven vrachtpenningen van het gebezigcl 
openbaai· vervoermiddel en, zoo er rneer 
klassen zijn , naa r de eerste klassen Yan h et 
tarief van dat vervoermiddel. 

Inc1ien cle gelegenheicl ontbreekt om van een 
openbaar vervoe rmiddel gebruik te rnaken, 
of <lit uit anderen hoofde niet mogelijk of in 
bet belang der zaak niet wenschelijk is, wordt 
de uitgegeven huurprijs van een afzonderlijk . 
vervoermiddel in rekening geb;:acht. 

Veer-, brug-, tol- en andere dergelijke gelden 
worden insgelijks in rekening gebracht. 

Daaren boven word t wegens Yerblijfkosten 
voor iederen dag genoten f 12.- , en tot ver· 
goeding van bet door de reis .veroorzaakte 
tijdverzuim eene som van f 4.- toegelegcl 
voor elk uur of gedeelte van <lien , het totaal 
cler te berekenen vergoeding per clag een he
drag van f 20.- niet te boven gaancle. 

8 . In bet geval , voorzien bij het vorige 
artikel, worden door de getuigen in rekening 
gebracht de uitgegeven vrachtpenningen rnn 
bet gebezigd openbaar vervoermidclel en, zoo 
er meer klassen zijn , naarmate Yan hnnnen 
rnaatschappelijken stand en beroep , ter be
oordeel ing van den consulairen ambtenaar, 
naar cle eerste of tweede klasse van h et tarief 
van dat vervoermiddel. 

H et tweede en derde lid van artikel 7 zijn 
op de getuigen van toepassing 

Wegens verblijfkosten wordt door de ge
tuigen voor iederen dag genoten eene som 
van ten minste f 3.- en ten hoogste f 12. -, 
ter beoordeeling van den consulairen ambte
naar. 

Tot vergoeding van bet door de reis ver
oorzaakte tijdverzuirn wordt bovendien aan 
de getuigen eene som toegelegd van ten rninste 
f 2.50 en van ten boogste f 15.-, ter beoor
deeling nm den consulairen arnbtenaar. 

9 . Die op denzelfden <lag b een en terug reist 
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en dus niet buiten zijne woonplaats overnacht, 
geniet slechts de helft der verblijfkosten. 

Die een of meer nachten buiten zljne woon· 
plaats vertoeft , erlangt insgelijks voor den 
d11g der terugkomst slechts de helft der ver· 
blijfkosten. 

10. De consulaire ambtenaren, werkzaam 
als notarissen , zijn verplicht aan belangheb
benden, des gevorderd, te geven gespecificeerde 
rekcningen, met opgave van den dag, waarop 
de werkzaamheden zijn verricht en van den 
besteden tijd , voor zooverre de hoPgrootheid 
van bet honorarium daarvan afhankelijk is. 

Deze rekeningen mogen geene andere posten, 
hetzij voor honorarium, hetzij voor verschotten 
inhouden, dan de zoodanige, welke betrekking 
hcbben tot werkzaamheden, welke door den 
consulairen ambtenaar, werkzaam als notaris, 
als zoodanig zijn verricht. 

l l. De consulaire ambtenaren , werkzaam 
als nota rissen , zijn bevoegd van de belang
hebbenden , hetzij bij den aanvang, hetzij ge
durende den loop hunner werkzaamheden , te 
vorderen voldoend voorschot ter bestrijding 
der aan hen krachtens dit besluit toekomende 
belooningen en de uitschotten door hen te doen. 

l 2 . De betaling van de in dit besluit be
paalde belooningen en uitschotten geschiedt 
in zoodanige specie, als ten tijde der vol
doening gangbaar is in bet consulaire ressort, 
berekend naar de waarde dier specie op dat 
tijdstip. 

De berekening van de sommen , bedoeld in 
art. 4, geschiedt naar denzelfden maatstaf. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie, elk voor zooveel hem betreft, 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst zal worden, 
en waarvan afschrift zal worden verzonden 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 3den Maart 1905. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) R. MELVIL VAN LYNDEN. 

De Minister van Justitie, (get.) J. A. LOEFF. 

(Uitgeg. 31 "Maart 1905.) 

3 Maart 1905. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het invoerrecht voor eenige 
suikerhoudende goederen. S. 89. 

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

Financien van 1 Februari 1905, n•. 94, In
voerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 89 der Suikerwet en arti
kel XV der wet van 24 Juli 1903 (Staatsblad 
n•. 248); 

Den Raad van State gehoord (advies rnn 
14 Februari 1905, n•. 16) ; 

Gelet op het nader rapport rnn Onzen voor
noemden Minister van 22 Februari 1905, n•. 25, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en bcsluiten : 
Art. 1. Het invoerrecht van honigzoet, be

schuithonig, caramelboter, caramelpasta, clar
nicopasta, nucoapasta, nucoaboter en anclc1·e 
dergelijke suikerhoudende goederen , d ie ab 
hulpmiddel gebruikt worden in bakkerijen, 
bedraagt per 100 kilogram : 

- wanneer bet suikergeha.lte niet hooge1· 
is clan 20 ten honderd . f 5.50 

- wanneer dat gebalte booger is 
dan 20 ten honderd doch niet hooger 
clan 50 ten hondercl ,. 13.50 

- wanneer dat gehalte hooger is 
dan 50 ten honderd . 25.-

2. Bij invoer is de belanghebbende verplich t 
in de aangifte volgens artikel 120 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38), de soort cler goederen naar de in 
artikel 1 van dit besluit gemaakte onder
scheidingen op te geven. 

Onze Minister van Financien is belastmet de 
uitvoering van dit besluit, 't welk in het Staats· 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 3den Maart 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financien,, 
(get. ) HARTE V. TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 14 lliaart 1905.) 

4 Maart 1905. BESCUIKXING van den Mi
nister van Binn'enlandscbe Zaken, bou
dende vaststelling van bepalingen met 
inachtueming van welke de onder bebeer 
van den Centralen Gezondheidsraad staan 
de verplaatsbare ziekenbarakken aan ge
meentebesturen ten gebruike worden af- · 
gestaan. 

De Minister van Binnenlanclsche. Zaken , 
Gelet op het advies van den Centralen Ge

zondheidsraad, d .d. 16 Februari 1905, n•. 355 '2; 
Heeft goedgevonden : 

de Bepalingen, met inacbtneming van welke 
de onder beheer van den Centralen Gezondheids
raad staande verplaatsbare ziekenbarakken aan 
gemeentebestureu ten gebruike worden afge
st:tan, vast te stellen, zooals die hiernevens 
zijn gevoegd. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

's Gravenhage, den 4den Maart 1905. 
(get.) KUYPER. 
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BEPALI ~GEN, met inachtneming 'l:an 
welke de onder bel,eer van den Cknti-alen Ge
zondheidsraad staande verplaatsbare zieken
barakken aan gemeentebestu,·en ten ge· 
bmike wor<kn afgestaan. 

Art. I . Het bestuur der gemeente ricbt zijne 
aan vrage tot bet in gebruik afstaan van eene 
barak met toebebooren - badkuip met kachel, 
ijzeren ledikanten, tijken voor matrassen, 
kachels, linoleum op den vloer - door be
middeling van den betrokken ziekteninspec
teur, tot den voorzitter van den Centralen 
Gezondheidsraad. Deze staat de aanvrage toe, 
indien eene barak beschikbaar is, met dien 
verstande, dat, indien gelijktijdig meerdere 
aanvragen inkomen dan barakken besch ikbaar 
zijn, de barakken ten gebruike worden afge• 
staan aan de besturen van die gemeenten, 
waarin, naar bet oordeel van den voorzitter, 
de grootste beboefte daaraan bestaat. 

2. Eene barak blijft bij het bestuur van eene 
,rnlfde gemeente niet !anger dan drie achter
eenvolgende maanden in gebruik, tenzij met 
goedvinden van den Centralen Gezondbeids
raad, welke dien termijn, op aanvrage van bet , 
gemeentebestuur, telkens voor hoogstens een 
maand kan verlengen. 

3. De voorzitter van den Centralen Gezond
heidsraad wijst twee deskundige werklieden 
nan, onder wier toezicbt de barak ten gebruike 
wordt verzonden, en die ter plaatse de opstel
ling eu bet uiteennemen, ontsmetten, inpakken 
en op- of inladen der barak leiden en daarbij 
alR voorwerkers dienst doen. De overige 
werklieden en de bulpmiddelen hiertoe ge• 
vorderd, alsmede bet noodige tot bet geschikt 
maken van bet terrein, worden door bet ge
meentebestuur bescbikbaar gesteld . 

4. Voor elken dag, dat eene barak ter be-
cbikking van bet bestuur eener gemeente is, 

is die gemeente aan den Staat der eder
landen een bedrag van een gulden en vijftig 
cent (f 1.50) verschuldigd, waarin is begrepen 
vergoeding voor de ko ten van bet vervoer 
naar bet naast bij de plaats van bestemming 
gelegen spoorwegstation of aanlegplaats en 
terug. 

De termijn, gedurende welken eene barak 
ter beschikking van bet bestuur eener ge
meente is, wordt geacht aan te vangen met 
het begin van den dag, volgende op dien, 
waarop de barak aan bet naastbijgelegen station 
of aanlegplaats aankomt, en te eindigen met 
bet einde van den dag, voorafgaande aan dien, 
waarop de barak van dat station of van die 
aanlegplaats wordt teruggezonden. 

De voldoening van bet verschuldigde ge• 
schiedt binnen eene maand, nadat bet gebruik 
der barak i geeindigd, ten kantore van een 
der Rijksbetaalmeesters. 

De voor de betaling ontvangen quitantie 
van storting wordt uiterlijk binnen vier dagen 
na de afgifte gezonden aan den voorzitter van 
den Centralen Gezondheidsraad, die desver
langd een bewijs van ontvangst afgeeft . 

5 . Voor rekening van de gemeente komen 
voorts de volgende kosten : 

a. die van bet loon, de reis en bet verblijf 
der twee cleskundige werklieden, bedoeld in 
art. 3; 

b. die der ontsmetting van de barak; 
c. die van het vervoer der barak van en 

naar bet naastbij gelegen poorwegstation of 
aanlegplaats; 

d. die der vernieuwingen van de barak of 
van haar toebehooren, voor zooverrc deze 
noodznkelijk zijn geworden door onoordeel
kundig gebruik van de barak of toebehooron, en 

e. die vallende op de exploitntie van de 
barak ter plaatse van gebruik, geene uitge
zonderd. 

De voldoening der in dit nrtikel bP.doelde 
kosten geschiedt rechtstreeks aan hen, die de 
werkzaamheden hebben verricbt, de kosten 
gemaakt, of de diensten bebben bewezen. 

6 . Alie gescbillen, geene uitgezonderd, die 
over de uitvoering dezer bepalingen mocbten 
ontstaan , worden door den Minister van Bin
nenland che Zaken in boogste instantie beslist. 

Behoort bij besch ikking van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken van 4 Maart 1905, 
n°. 1594, afdeeling Binnenlandsch .Bestuur. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Genemal, (get.) DIJCKMEESTER. 

4 Maart 1901>. .BESLUI'.l' van den Minister van 
Waterstaat, Handel en ijverheid, be
treffende telegram.men ter zake van ver
storing der openbare orde. 

De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nij,erbeid, 

Gezien art. - 7 letter q van het reglement 
voor den dienst der Rijkstelegraaf, d.d. 8 Juli 
1904 (Staatsblad n°. 127) ; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
de telegrammen, betreffende verstoring der 

openbare orde, van burgemeesters aan de Rijks
veldwacht, worden als regeeringstelegrammen 
behandeld en in afrekening ten laste van bet 
Departement van Binnenlandscbe Zaken over
gebracbt. 

's Gravenhage, den 4den Maart 1905. 
De Minister voo,·noemd, (.get. ) DE MAREZ On:~s. 
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6 1Vaart 1905. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 12 van de Telegraaf
en Telefoonwet 1904 (Staatsblacl n°. 7). S. 90. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien artikel 12 der Telegraaf- en Tele
foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7); 

Op de ,·oordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, H andel en Nijverbeid van 30 Au
gustus 1904, n°. 2939, P osterijen en Telegrafie; 

Den Raad van State geboord (advies van 
11 October 1904, n°. 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van. Waterstaat, Handel en Nijverbeid 
van 28 Februari 1905, N°. 713 , P osterijen en 
Telegrafie: 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Tenzij voornien van eene vergun

ning van Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverbeid, en met inachtneming 
van de voorwaarden en bepalingen daarbij 
gesteld ter voorkoming van belemmering der 
exploitatie van voor bet openbaar verkeer 
bestemde telegrafen en telefonen , is bet ver
boden aan te leggen of te gebruiken : 

1. a. eenige bovengrondscbe electrische ge
leidi ng voor verlichting of tot bet overbrengen 
van kracht, op minder dan zes meter in hori
zontale projectie gemeten afstand van eenige 
bo,engrondsche geleiding, beboorende tot voor 
bet openbaar verkeer bestemde telegrafen en 
telefonen ; 

b. eenige andere bovengrondscbe electri sche 
geleiding, op minder dan twee met.er in hori
zontale projectie gemeten afstand van eenige 
bo,engrondsche geleiding, behoorende tot voor 
het openbaar verkeer bestemde telegrafen en 
telefonen; 

2. eenige ondergrondsche electrische ge
leiding, op minder dan een meter afstand 
van eenige ondergrondsche geleiding, be
hoorende tot voor bet openbaar verkeer be
stemde telegrafen en telefonen ; 

3. eenige electrische inricbting bestemd voor 
het niet openbaar telegrafisch en telefoniscb 
verkeer door middel van toestellen, welke op 
de eindpunten niet onderling door draden of 
geleidingen z ijn verbond en. 

Het onder 1 en 2 bepaalde is niet van toe· 
pa sing op electriscbe geleidingen binnen ge
bouwen. 

De ,ergunning sub 1, 2 en 3 bedoeld, wordt 
n iet ,ereischt voor electriscbe geleidingen en 
inrichtingen , welke bereids zijn in gebruik 
genomen bij het in werking treden van dezen 
algemeenen maatregel van bestuur. 

2. H et is verboden door een ige electrische 
geleiding of inrichting belemmering teweeg 
te brengen aan de exploitatie van voor bet 
open baar verkeer bestemde telegrafen en tele
fonen. 

3 . De kosten van bet uitvoeren van voor
zieningen ten behoeve van de opbeffing van 
helemmering, welke wordt teweeggebracbt 
aan de exploitatie van voor bet openbaar ver
keer bestemde telegrafen en telefonen , door 
eene bij baren aanleg reeds aanwezige elec
tri sche geleiding of inricbting, worden ge
dragen door den ondernemer van bedoelde 
telegrafen en telefonen , voor zoover die 
kosten door Onzen Minister van Waterstaat , 
Handel en Nijverheid zijn goedgekeurd. 

4 . Met de bandbaving van de bij dezen 
algemeenen maatregel van bestuur gegeven 
voorschriften , zijn belast de ambtenaren en 
beambten van Rijks- en Gemeentepolitie, en 
de ingenieurs, adsp irant- ingenieurs en op
zicbters van de Rijkstelegrafie. 

De door hen opgemaakte processen-verbaal 
worden gezonden aan den bevoegden ambte
naar van bet Openbaar Ministerie bij bet 
Kantongerecbt en in afschrift aan den Direc
teur-Generaal der P osterijen en Telegrafie. 

5 . O,ertreding van de bij de artikelen 1 
en 2 van dezen algemeenen maatregel van be
stuur gegeven voorschriften, wordt, voor 
zoover daartegen niet bij de wet is voorzien, 
gestraft met becbtenis van ten boogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste drie bonderd 
gulden. 

Onze Minister van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenbage, den 6den Maart 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) DE MAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 22 Maa,·t 1905.) 

6 Maart 1905. B ESLUI'r, tot aanvulling van 
bet Koninklijk besluit van 26 April 1902 
(Staatsblad n°. 49). S. 91. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister Yan 
Kolonien van 7 F ebruari 1905, litt. D , n°. 37 ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
21 Februari 1905, n°. 38); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
nocmden Minister van 28 Februari 190-5, litt. D , 
n°. 27 ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
.Aan Ons beslui t van 26 .April 1902, n°. 17 

(Nederlandsch Staatsblad n°. 49, Indisch Staats
blad n°. 223), tot tijdclijke voorziening in de 
beboefte aan ambtenaren voor den Indiscben 
burgerlijken dienst, wordt de volgende zin
snede toegevoegd : 

,,c. dat de Minister van Kolonien bet examen 
op een vroegeren dag in de maand Juni dan 
den derden Maandag kan doen aanvangen." 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoer-ing van dit besluit, waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en de Algemeene Rekenkamer en dat in bet 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 6den Maart 1905. 
(get. ) WILHELMI .A. 

De Minister ~-an Kolonien, (get.: IDENBURG. 
(Uitgeg. 17 Maart 1905.) 

7 Mam·t 1905. BESLUIT, boudende macbtiging 
tot uitgifte van scbatkistprornessen volgens 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
n°. 185). S. 92. 

8 Maart 1905. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken, aan de Gede. 
puteerde Staten van de provincien , be
treffende art. 34 der wet van 2 October 
1893, Staatsblacl n°. 149 (Wet Bedrijfs
belasting). 

Kracbtens art. 34 cler wet van 2 October 
1893 (Staatsblad n•. 149) zijn banclelsreizigers, 
kramers en alle verclere person en , die bun 
bedrijf of beroep roncltrekkende uitoefenen -
waaroncler ook scbippers - gebouclen zicb 
aan te melden bij bet bestuur der gemeente, 
alwaar zij zich in het belastingjaar het eerst 
bevinden. Ten bewijze van het voldoen aan 
cleze verplicbting bekomen zij een ,,bewijs", 
betwelk wordt afgegeven uit de claartoe aan 
die besturen verstrekte registers Beclrijfs
belasting n°. 40. Van hunne bij de aanmelding 
geclane opgaaf zenclt bet gemeentebestuur 
onverwijlcl afschrift aan den ontvanger der 
directe belastingen onder wiens kantoor de 
aanslag ingevolge art. 17 der wet moet ge
scb ieden, tengevolge waarvan zij bij cle be
lasting-administratie bekend worden. 

Volgens sub 1, laatste lid, van laatstgemeld 
artikel wordt voor rondreizende of rond
trekkencle personen zonder vaste woonplaats de 
plaats van het werkelijk verblijf voor plaats 
van aanslag gehouden. 

Schippers die met htm gezin aan boord wonen 
behooren derbalve in de belasting te worden 

betrokken in de gemeente, bij welks bestuur 
zij zich voor het ,,bewijs" hebben aangemeld . 

Dikwijls hebben dergelijke schippers een 
domicilie gekozen, hetwelk zij ten gemeente
huize opgeven , waardoor de schijn ontstaat 
also£ zij aldaar een vaste woonplaais hadden, 
waarheen dan in den regel het afschrift van 
het ,,bewijs" wordt verzonden. Dit geeft tot 
verwarring aanleiding, vermits veelal de schip
per ter plaatse van het opgegeYen domicilie 
niet wordt aangetroffen, er clikwijls zelfs niet 
bekend is. 

Wordt hem aldaar een aanslag opgelegd, 
clan gescbiedt deze bij gemis aan aangifte 
veelal ambtshalve en bij gebrek aan gegeYens 
somtijds tot een onjuist bed rag; de aange
slagene komt bij onbekendheid met zijn rnr
blijfplaats niet in het bezit van zijn aanslag
biljet, blijft onbewust rnn zijn aanslag en 
maakt dientengevolge geen gebrnik van de hem . 
ten dienste staande rechtsmidclelen. Ook dreigt 
het gevaar van dubbelen aanslag, daar cle 
schipper, indien hij niet kan aantoonen ~eeds 
in de belasting betrokken te zijn (b. v. door 
vertoon van zijn aansl:.igbiljet) , dikwerf ter 
plaatse van het werkelijk verblijf nogmaals 
wordt aangeslagen. 

.Aan deze moeilijkheden kan worden tegemoet
gekomen indien de gemeentebesturen voor 
personen zonder vaste woonplaats het afschrift 
,,bewijs" toezenden aan clen ontvanger cler 
directe belastingen ter plaatse ,an het werke
lijk verblijf, d. i. de ontvanger over de ge
meente waar het ,,bewijs" is afgegeven en bet 
daarop eventueel opgegeven clomicilie ver
melden. De ontrnnger zal kunnen beoordeelen 
of aanslag onder zijn kantoor clan we! elders 
moet plaats vinclen en zich zoo noodig met 
de doorzending van het bewijs kunnen belasten. 

N aar aanleiding van een clesbetreffend 
schrijven van den Minister van Financien heb 
ik de eer Uw College te verzoeken de besturen 
der gemeenten in Uw gewest namens mij uit 
te noodigen dienovereenkornstig te handelen. 

De Minister van BinnenlandscJie Zaken, 
Voor clen .Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DIJCIO[EESTER. 

11 Maart 1905. oESLUI'l', tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van Muiden van 14 Februari 1905 
tot intrekking van de vergunning voor 
den kleinhandel in ste rken drank, verleend 
aan L. P. C. BIJLEYELD aldaar. S. 93. 

Geschorst tot 1 Augustus 1905. 
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13 J[aart 1905. BESLUIT , boudende nadere 
aam-ulling van bet Koninklijk besluit van 
26 Maart 1895 (S taatsblad n•. 37), gewij
zigd en aangevuld bij de Kon inkl ijke be
sluiten van 28 Maart 1899 (Staatsblad n•. 88), 
25 Juni 1903 (Staatsblad n•. 161) en 22 Juni 
1904 (Staatsblad n•. 123) tot aanwij:r.ing van 
eenige getuigschriften en diploma's als be
cloeld in de artt. 3 en 9 der wet van 25 De
cember 1878 (Staatsblad n•. 222), boudende 
regel ing cler voorwaardPn tot verkrijging 
cler bevoegdbeid van arts, tandmeester, 
apotheker, vroedvrouw en apothekersbe
cliende, laatstelijk gewijzigd bij cle wet van 
27 April 1904 (Staatsb/ad n•. 81). S. 94. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bfunenlandsche Zaken van 3 Februari 1905, 
n•. 574, afdeeling Binnenlandsch Bestuur : 

Gelet op de artt. 2, 3, 6, 8 en 9 der wet 
van 25 December 1878 (Staatsblad n•. 222) hou
dende regeling der voorwaarden tot verkrij
ging der bevoegdheid van arts, tandmeester, 
apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende, 
aangevuld bij de wetten van 28 Juni 1881 
(Staatsblad n•. 103) en van 26 October 1889 
(Sfaafsblcul n•. 137) en gewijzigd bij de wetten 
van 12 December 1892 (Staatsblad n•. 261), 
21 J uni 1901 (Staatsblad n•. 167) en 27 April 
1904 (Staatsblad n•. 81) ; 

Gezien cle adviezen van ieder der Senaten 
der Rijksun iversiteiten: 

Den Raacl van State geboord (advies van 
28 Febnrnri 1905, n•. 25) ; 

Gelet op het uader rapport van Onzen voor
noemclen :Minister van 10 Maart 1905, n•. 2102, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te· bepalen: 

Eenig artikel. 

Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 
26 llfaart 1895 (Staatsblad n•. 37) aangevuld 
bij Ooze besluiten van 25 Juni 1903 (Staats
blad n•. 161) en 22 J uni 1904 (Staatsblad n•. 123) 
worclt gelezen als volgt: 

,,Zij , die in Bel_qie, Duitschland, G1·oot-B,·it
tannie en fe,·lcmd, Frankrijk, Oostenrijk, Hon
garije, Zu;itse:i·la,ul, Italie, Suriname of Qu,·atao, 
na afgelegd examen het recht tot uitoefening 
der genee knnst in haren geheelen omvang 
verkregen hebben, kunnen toegelaten worclen 
tot het afleggen van het theoretisch genees
kunclig examen , bedoeld bij artikel 6 der wet 
van 25 December 1878 (Staatsblad n•. 222) en 
genieten vrijstelling van de overlegging van 

de verklaring en het bewijs, omschreven in 
bet derde lid van artikel 2 dier wet, op ver
toon van een der navolgende getuigschriften 
of diploma's: 

n. bet diploma Yan ,,docteu r en medecine 
chirurgie et accouchernents", afgegeven over
eenkomstig de voorschriften van de ,,Loi du 
10 Avril 1890 sur la collation cles grades aca
clemiques et le programme des examens uni
ve rsitaires" (Moni fettr Beige van 5 Augustus 
1891, n•. 217) ; 

b. het diploma van ,,Approbation aJs Arzt", 
afgegeven overeenkomstig de voorscbriften van 
de ,,Bekanntmacbung betreffend die iirztliche 
Pri:ifung fi:ir das Deutsche Reich" van 2 Juni 
1883 ; 

c. het getuigschrift of diploma op grond 
waarvan inschrijving in ,,the medical register", 
bedoeld bij ,,the medical act, 1858 (21 en 22 Viet. 
cap. 90)" heeft plaats gehacl, alsmede van het 
bewijs van die inschrijving ; · 

d. het diploma van ,,docteur en medecine" 
afgegeven overeenkomstig de voorschriften van 
de ,,Loi sur l'exercice de la medecine" van 30No
vember 1892 (Joiwnal ojficiel de la Republiqtte 
Fra,ifaise van 1 December 1892, n•. 3.16); 

e. bet getuigscbrift van ,,Doctor der ge
sammten Heilkunde", afgegeven overeenkoms
tig de voorschriften van de ,,Verordnung des 
Osterreichiscben Ministers fi:ir Cultus nnd 
Unterricht" van 15 April 1 72 (Reichs Gesetzt
blatt 1872, Sti:ick XXII n•. 57) of van de ,,Ver
ordnung des Leiters des Ministeriums fi:ir 
Cultus uncl Unterricht" van :21 December 1899 
z. 34. 951; 

f. het diploma van ,,Doctor der Un iversellen 
Medizin (doctor medicinae universae)" afge
geven overeenkomstig de voorscbriften van het 
bij Keizerlijk en Koninklijk besluit van 11 J anu
ari 1901 goedgekeurde en bij de ,,Verordnung des 
Koniglichen Ungarischen Kultus- und Unter
ricbsministers" n•. 4593/1901 uitgevaardigde 
,,Normativ betreffend die Rigorosen an den 
iirztlichen Fakultiiten der Universitiiten"; 

g. h et getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd ,,examen professionnel des medecins", 
afgegeven overeenkomstig de voorschriften van 
het ,,Arrete du Conseil Federal Suisse concer
nant le r eglement pour les examens federaux 
de medecine" van 19 llfaart 1888; 

h. bet diploma Yan genees- en heelkundige, 
dat overeenkomstig artikel 23 van de Itali
aansche W et op de open bare gezondheid n•. 5849 
(serie 3) afgegeven cloor eene instelling, daartoe 
gerechtigd krachtens art. 14() van de Italiaan
sche wet van 13 November 1859 op het open
baar onclerwijs, de bevoegdbeicl geeft tot de 
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uitoefening van de geneeskunst in haren ge
heelen omvang in Itali i!; 

i. bet getuigschrift van bet met goecl gevolg 
afgelegd examen, becloeld bij artikel 1:2, c van 
cle ,,Wet van 24 Januari 1838, betrekkelijk cle 
uitoefening der geneeskundige wetenschappen 
in de kolon ie Suriname" (Gouverne,nentsblad 
van Surina,ne 1838, n°. 2) of de akten van be
voegdheid als geneeskundige, heelkundige en 
verloskundige, afgegeven overeenkomstig de 
voorschriften van de verordening van 8 Mei 
1896, regelende de voorwaarden tot het ver
krijgen der bevoegdheid van genees-, heel- en 
verloskundige , tandheelkundige, apotheker, 
leerling-apotheker en vroedvrouw in de kolonie 
Surinam.e ( Gouvernem.entsblad van Su,·ina,ne 
1896, n°. 24); 

j. bet getuigschrift van bet met goed gevolg 
afgelegd examen, bedoeld bij artikel 1, c van 
de ,,Verordening, regelende de uitoefening der 
genees-, heel- en verloskunst in de kolonie 
Cwrafao" van 30 October 1873 (Publicatieblad 
van CwrafaO A 0 1874, n°. 5). 

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

's Gravenhage, den 13den Maart 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 28 Maart 1905.) 

15 Maart 1905. BESLUI'.l', houdende machti
ging tot uitgifte van schatkist-promessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). . 95. 

16 Maart 1905. BESLUI'J', houdende bepaling, 
dat de inhoud van de laatste twee zin
sneden van artikel 5 van bet Koninklijk 
besluit van 15 Februari 190,1 (Staatsblad 
n°. 46) ook van toepassing zal z ijn op 
den militieplichtige, die in 1905 zijn eerste
oefeningstijd volbrengt. S. 95.A.. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 14 Maart 1905, 
Ilde Afd. , n°. 104 ; 

Gelet op den inhoud van de laat te twee 
zinsneden van artikel 5 van bet Koninklijk 
besluit van 15 Februari 1904 (Staatsblad n°. 46); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat bet , in genoemde zinsneden 

gestelde , ook van toepassing zal zijn op den 

militieplichtige, die in 1905 zijn eerste-oefe
ningstijd volbrengt. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's Gravenbage, den 16den Maart 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
(.get.) J. W . BERGANSIUS. 

(Uitgeq. 29 Maart 1905.) 

17 Maart 1905. BESLUI'.l' , tot aanvulling rnn 
bet Koninklijk besluit van 18 December 
1902 (StaCltsb lad n°. 223) houdencle vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 86 , 
derde lid, der Ongevallenwet 1901. S. 96. 

WIJ WILH.ELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Januari 1905, 
n°. 305, afdeeling Arbeid ; 

Overwegende , dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 18 December 1902 (Staatsblad 
n°. 2:23) aan te vullen; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
28 Februari 1905, n°. 23); 

Gelet op bet nacler rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 l\faart 1905, n°. 838, 
afdeeling Arbeid; 

Habben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Tusschen de arti kelen 17 en 18 van 
bet Koninklijk besluit van 18 December 1902 
(Staatsblad n°. 223) wordt ingelascbt een ar
tikel 17 bis, luidencle als volgt: 

,,De in artikel 16 bedoelde leden ontvangen 
voor elke door hen bijgewoonde vergaclering 
der commi sie bovendien eene door Onzen 
Minister van Binnenlanclsche Zaken te be
palen vergoeding voor tijdverlies, voor zoo,,er 
zij ten genoege van Onzen voornoemden Mi
nister hebben :1angetooncl, dat zij om bij den 
aanvang der vergadering aldaar tegenwoordig 
te kunnen zijn zich meer clan 1 uur te voren 
op weg hebben moeten begeven van hunne 
woonplaats. 

Voor de berekening van het bedrag eener 
ingevolge bet eerste lid toe te kennen ver
goeding wordt bepaald boeveel uren v66r den 
aanvang der vergadering bet lid zich op weg 
heeft moeten begeven, en het gevonden aantal 
uren met 1 verminderd. De vergoeding wordt 
bepaald op een bedrag, dat gelijk is aan bet 
voor de commissie bepaalde vaste presentiegeld 
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vermen1gn1ldigd met het verkregen ·verschil , 
nadat dit naar boven tot een veelvoud van 
, ; , is afgegrond.". 

2. Tusschen het derde en het vierde lid 
van artikel 18 van vermeld besluit worden 
de volgende twee leden ingelascht: 

,,In het geval bedoeld in het tweede lid 
ontvangen de leden bovendien eene door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken te be
palen vergoeding voor tijdverlies, voor zoover 
zij ten genoege van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken hebben aangetoond , dat 
zij om op het voor de ondervraging bepaalde 
uur daaraan te kunnen deelnemen, zich meer 
dan 1 uur te voren op weg hebben moeten 
begeven van hunne woonplaats . 

Het tweede lid van artikel l7bis is van 
toepassing.". 

3. Artikel 22 van vermeld besluit wordt 
gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid wordt voor ,,15 en 18, 
eerste lid" gelezen: ,,15, l7bis en 18 eerste 
en vierde lid", en voor ,,vierde lid" : ,,zesd~ 
lid"; 

In het tweede lid wordt voor ,.de uitbeta
ling" gelezen : ,.de uitbetaling der in de arti
kelen 15 en 18 , eerste lid , bedoelde schade• 
loosstellingen en der vergoedingen voor reis
kosten , bedoeld in de artikelen 16 en 18 , 
tweede en zesde lid," ; 

Tusschen het tweede en het derde lid wordt 
het volgende nieuwe lid ingelascht: 

,.De uitbetaling der in de artikelen l 7bis 
en 18, vierde lid, bedoelde schadeloostellingen 
geschiedt op de door de rechthebbenden bij
gewoonde vergadering der commissie, welke 
het eerst volgt op de van Onzen ·Minister van 
Binnenlandsche Zaken ontvangen machtiging 
tot uitbetaling.". 

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 en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 17den Maart 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 

( Uitgeg. l April 1905.) 

18 Maart 1905. WET, betreffende het aan
gaan eener geldleening ten laste van den 
Staat. S. 97. 

W1JWILHELMINA, ENZ ... doen teweten: 

Alzoo Wij in cverweging genomen hebben, 
dat het noodig is gebleken ten behoeve van 

de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie eene 
geldleening ten laste van den Staat aan te gaan 
en de uitgaven wegens rente en aflossing van 
deze leening door den Staat te doen dragen, 
ten einde het nemen van maatregelen in het 
belang van de oeconomische ontwikkeling van 
Nederlandsch-Indiii te bevorderen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Finuncien wordt 

gemachtigd tot het te gelde maken van schuld
bekentenissen aan toonder, ten laste van den 
Staat tot zoodanig bedrag als noodig is tot 
verkrijging eener som van ten hoogste vijf en 
twintig niillioen gulden. 

Onze voornoemde Minister wordt voorts ge
machtigd aan de Rijkspostspaarbank te ver
koopen een in het Grootboek der drie ten hon
derd rentegevende ationale Schuld op de 
rekening dier instelling in te schrijven kapitaal 
van zoodanig nominaal bedrag als tegen den 
koers van uitgifte van de in het eerste lid 
bedoelde schuldbekentenissen - of, bijaldien 
bij de uitgifte provisien worden toegekend, 
tegen dien koers verminderd met zoodanig 

• percentage als dat van de toegekende prov i
sien - vertegenwoordigt zoo na mogelijk eene 
reeele waarde van vijftien niillioen gulden. 

De voorwaarden van de in bet eerste lid 
bedoelde tegeldemaking worden, voor zoover 
zij niet bij deze wet zijn geregeld, door ge
noemden Minister vastgesteld. 

De sch uldbekentenissen worden v66r de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer gere
gistreerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien. 

De renten der schuldbekentenissen, ad drie 
ten honderd in het jaar, zijn betaalbaar op 
balfjarige coupons, verschijnende 1 l\faart en 
1 September. 

De coupons zijn betaalbaar te Amsterdam 
en in de verdere door Onzen Minister van 
Financien aan te wijzen plaatsen. Wanneer 
plaatsen · in het buitenland gelegen voor die 
betaalbaarstelling aangewezen worden , kan 
door Onzen Minister van Financien aan de 
met de uitbetaling te belasten bankiers eene 
provisie worden toegekend van ten hoogste een 
achtste ten honderd over het nominaal bedrag 
der door buone tusschenkomst uitbetaalde 
coupons. 

2. Onverminclerd het bepaalde in artikel 6 
der wet van 30 December 1895 (Staatsblad 
n°. 236) , in artikel 2 der wet van 9 Juni 1898 
(Staatsblad n°. 142) en in artikel 2 der wet van 
29 Juni 1899 (Staatsblad n°. 148) wordt , totdat 
bet geheele bedrag van de kt-achtens artikel 1 
dezer wet ten laste van den Staat te vestigen 
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schuld zal zijn geamortiseerd, jaarl ijks op de 
begrooting der Staatsuitgaven - voor bet eerst 
op die voor 1906 - voor inkoop van in schrij 
vingen in het Grootboek der drie ten honderd 
rentege,ende Nationale Schuld of van drie 
ten bonderd rentege,ende schuldbekentenissen 
of ,001· aflossing van drie ten honderd rente 
gevende schuldbekentenissen voor baar nomi
naal bedrag, eene som uitgetrokken ten beloope 
van een ten bonderd van bet geheele bedrag 
dcr krachtens deze wet in bet !even geroepen 
scbuld vermeerderd met bet bedrag der door 
dezen inkoop en aflossing vrijgevallen rente. 

D e Staat is t~n alien tijde bevoegd meer af 
te lossen dan in bet eerste lid is bepaald. 

D e ingevolge bet eerste lid voor baar nomi
naal bedrng aflosbaar te stellen schuldbeken
ten issen worden telkens vooraf bij uitloting 
aangewezen. 

Deze uitlotingen hebben plaats volgens door 
Ons vast te stellen regelen. 

De ingekocbte en afgeloste scbuldbekente
n issen worden ter vernietiging bij de Alge
meene Rekenkamer overgebracht. 

3. D e rente der krachtens deze wet uitge
geven sclmldbekentenissen loopt niet verder 
clan tot den dag waarop zij aflosbaar z ijn. 

H et recht tot opvordering van het kapitaal 
der afloshaar gestelde stukken vervalt tien 
jaren na den eersten clag, waarop zij aflos
baar zijn. 

4 . Ingeval van openbare inscbrijving wordt 
aan bankiers, makelaars in effecten en commi s
sionnairs in effecten, door wier tusscbenkomst 
inschrijvingcn voor de bij deze wet bedoelde 
scbuldbekentenissen worden ingeleverd , voor 
het aan h ep toegewezen nominaal bedmg eene 
provisie van ten hoogste- een vierde ten hon 
derd toegekend. 

5 . De houders der bij deze wet b edoelde 
schuldbekentenissen kunnen, zoolang die stuk
ken niet zijn uitgeloot of aflosbaar gesteld, 
daarvoor, indien zij dit verlangen, met inacht
neming van door Ons te stellen regelen , in
schrijving van gelijk bedrag bekomen op b et 
Grootboek der drie ten honderd rentegevende 
N ationale Schuld, zonder betaling van ande.te 
kosten dan die van de deswege vereischte 
fo rmulieren. 

De aldus verwisselde sch uldbekentenissen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
Rekenkamer overgebracht. 

6 . Van de tegeldemaking der bij deze wet 
bedoelde schuldbekenten issen wordt eene reke
ning afgelegd, die , na door de Algemeene 
Rekenkamer te zijn opgenomen en gesloten, 
aan de Staten-Generaal wordt medegedeeld. 

7. In de eerste afdeeling van bet VIIde 
hoofdstuk A der Staatsbegrooting voor bet 
dienstjaar 1905 wordt bet volgende artikel 
verminderd: 

Artikel 3. lnteresten en kosten van vervaar
diging en uitgifte van scbatkistbiljetten en 
schatkistpromessen en interesten en kosten van 
beleening van schatkistbiljetten waarvan de 
uitgifte bij de wet is toegestaan, met een mil
lioen _gulden (f 1,000,000) en daardoor gebracbt 
op 'vierhonderd duizend gulden (f 400,000). 

Daarentegen wordt in die afdeeling opge
nomen het volgende artikel : 

Artike/. 7bis. Kosten, vallende op de uitgifte 
(daaronder begrepen de provisie, bedoeld in 
artikel 4 der wet tot bet aangaan in 1905 van 
eene geldleening ten laste van den Staat, als
mede de provisie aan bankiers verscbuldigd 
ingevolge door Onzen Minister van Financien 
ter uitvoering dier wet met hen gesloten over
eenkomsten), en interesten van de drie percents 
schuld ten laste van den Staat, die in 1905 
worat geplaatst. 

Dat artikel wordt uitgetrokken tot een be
d rag van zeshonderd vijf en zeventig duizend 
gidden (j 675,000). 

T en gevolge van vorenstaande wijzigingen 
wordt het totaal van de eerste afdeeling ge• 
bracbt op een en de.-tig ,nillioen do·iehonderd 
vijjlien duizencl tweehonderd twee en veertig gulden 
acht en twinti.lJ cents ( f 31,315,242.28), en bet 
eindcijfer van bet gebeele VIIde boofdstuk A 
op 'l>ier en dertig ,nillioen zevenhonderd zeven en 
negentig duizend tweehonderd twee en i·ee-rtig gul
den acht en twintig cents (f 34,797,242.28). 

8. D e zuivere opbrengst van de in artikel 1 
dezer wet bedoelde geldleening komt in haar 
geheel ten voordeele der geldmiddelen van 
Nede-rlandsch-Indie. 

9 . Uit de in bet vorig artikel bedoelde op
brengst worden voor zoover mogelijk afgelost 
de voorscbotten aan Nederlandsch-Indie uit 
's Rijks scbatkist verstrekt. 

10. In het Iste hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven van Nederlnndsch-Indie voor bet dienst
jaar 1905, vastgesteld bij de wet van 31 D e
cember 1904 (Staatsblad n°. 311) en gewijzigd 
bij de wetten van 31 December 1904 (Staats
blad n°. 315 en 317) wordt: 

Onderafdeeling 9. Uitgaven ter zake van 
geldleeningen en voorschotten , verhoogd met 
twee ,ni/lioen eenhonderd acid en tachlig duizend 
achthonderd gulden (f 2,188,800) en alzoo ge
bracht op zes ,nillioen een en vijftig duizend 
achthonderd gulden (.f6,051,800). 

11. Aan artikel 1 der wet van 31 December 
1904 (Staatsblad n°. 310), boudende aanwijzing 
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van de middelen tot dekking der Staatsuitga
ven voor het dienstjaar 1905 wordt een post 
17°. to~gevoegd lu idende als volgt: 

17°. de teruggaaf van het renteloos voorschot 
ingevolge artikel 30 van het Xde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1904 
aan Nederlandsch-Indie verstrekt. 

12. De biljetten van inscb rijving voor de 
bij deze wet bedoelde geldleening zijn vrij 
nm zegelrecbt. 

13. Deze wet verbindt met den dag barer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenbage, den 18 Maatt 1905. 

(.get.) WILHELMIN-A. 
De Minister van F'inanciiin, 

(get.) HAR'.l'E V. TECKLENBURG. 

De Minister van Kolonii!n, (qet.) IDENBURG. 

(Uitgeg. 21 Maart 1905.) 

18 Maart 1905. WET, verklarende bet alge
meen nut der onteigening van eigendom
men, noodig voor de uitbreiding van de 
veemarkt te Leiden. S. 9 . 

18 Maart 1905. WE·r, tot bekrachtiging van 
eene provinciale hefling in Frieslancl van 
kanaal- en scbutgelden op bet kanaal 
Drachten- Ureterp-Bakkeveen-Kolonievaart. 
S. 99. 

Bij deze wet wordt de hefling bekrachtigd 
tot 1 Mei 1907, ten behoeve van de provincie 
Friesland van kanaal- en schutireld bij de 
sluizen ,,bet Buitenstverlaat" onder Drachten, 
,.het Buurtsterverlaat" in Drachten en bij die 
te Ureterp, Frieschepalen en Bakkeveen, alle 
gelegen op bet kanaal Dracbten-Ureterp
Bakkeveen- Ko Ion ievaart. 

18 Maart 1905. WET, tot bekracbtiging van 
eene provinciale befling in Friesland van 
kanaal- en andere gelden op de Opster
landscbe en Ooststellingwerfsche Com
pagnonsvaar;,. S. 100. 

Bij deze wet wordt de befling bekracbtigd 
tot 1 Mei 1907, ten beboeve van de provincie 
Friesland van kanaal-, scbut-en uitvaartsgelden, 
bij de sluizen te Gorredijk, te Lippenbu_izen , 
te Hemrik, te Wijnjeterp, te Nanninga en te 
Focbteloo, bij bet ,,Stokersverlaat", bet ,.Bo
venstverlaat" en ,.de Damsluis", alle gelegen 
op de Opsterlandscbe en Ooststellingwerfscbe 
Compagnonsvaart, zoomede van draaigelden 
aan de over die vaart gelegen bruggen te 
Gorredijk, te Donkerbroek en te Oosterwolde, 
en van wal- en opslaggelden te Gorredijk, te 
Donkerbroek en te Appelscba. 

1905. 

18 Mam·t 1905. W .E'r, tot bekracbtiging van eene 
provinciale befling in Fries/and van kanaal
en andere gelden op bet Tjonger-kanaal 
c. a. en op de Beneden-Tjonger. S. 101. 

Bij deze wet wordt de befling bekracbtigd 
tot 1 Mei 1907, ten beboeve van de provincie 
Friesland van kanaal-, scbut-, wip-, opslag- en 
doorvaartsgelden op bet Tjongerkanaal c. a. en 
op de Beneden-Tjonger. 

18 Maart 1905. WET, tot bekraebtiging van 
eene µrovinciale befling in Fries/and van 

· scbut- of kanaalgeld aan de rivier de 
Linde. S. f02. 

Bij deze wet wordt de befling bekracbtigd 
tot 1 Mei 1907, ten beboeve van de provincie 
Frieslancl van scbut- of kanaalgeld aan de 
scbutsluis in de rivier de Linde, onder Olde
trijne, gemeente Weststellingwerf. 

18 Maart 1905. WET, betreffende bet overbren
gen van een gedeelte van den Rijksweg Am
sterdam-Haar/em in beheer en onderboud 
bij de gemeente A,nslerda,n en terugnemen 
van een antler gedeelte van dezen weg in 
bebeer en onderboud bij bet Rijk. S. 103. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat bet wenscbelijk is een gedeelte van den 
Rijksweg van Amsterdam naar Haa,·lem in be
beer en onderboud bij de gemeente Amsterdam 
over te brengen en een antler gedeelte van 
dezen weg in bebeer en onderboud bij bet 
Rijk terug te nemen ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 10 Novem
ber 1900 (Staatsblad n°. 176); 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Bij de gemeente Amsterdam wordt 

in bebeer en onderhoud overgebracbt een ge
deelte van den Rijksweg van Amsterdam naar 
Haar/e,n, tbans tijdelijk in bebeer en onder
boud bij die gemeente, zich uitstrekkend van 
de grens der gemeenten Amsterdam en Sloten 
tot een punt op 458 M. ten oosten van die grens. 

2. Bij bet Rijk wordt in beheer en onder
boud teruggenomen een gedeelte van den in 
artikel 1 bedoelden weg, tbans tijdelijk in be
beer en onderboud bij de gemeente Amsfe,·dani, 
zich uitstrekkende van de grens van deze 
gemeente en de gemeente Sloten tot een punt 
op 17 M. ten westen van die grens. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenbage, den 18 Maart 1905. 

(get.) WILHELMI A. 
De Jvliniste,· van Wate,·staat, HandelenNijverheid, 

(_get.) DE JIIAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 28 Maart 1905.) 
7 
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18 Maart 1905. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
voor den bouw van eene nieuwe spoor· 
wegbrug over de Gouwe bij Gouda en het 
in verband daarmede verleggen van een 
gedeelte van den ::ltaatsspoorweg van Rot· 
terdain naar Utrecht. S. 104. 

21 .Vaart 1905. WET'l'EN, houdende naturali
satie van: 

Oskar Alwin Adolf Schmodder. 
S. 105. 

El i as Moses E z e c h i e 1 s. S. 106. 
Lambertus Gerarclus Vorstman. 

. 107. 
R i c h a r cl Fleck. S. 10 . 
A <lo 1 p h Schenk. S. 109. 
Hermann "Wilhelm Gottfried 

Haneke. S. llO. 
Pete r Fe i n. S. lll. 

22 Maa!'t 1905. BESLUIT, tot vaststelling van 
een reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de nieuwe spoorwegbrug 
over het Noordzeekanaal bij Velsen, in den 
spoorwegvan H aarZe,nnaar Uitgeest. S.112. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 27 Fe
brnari 1905, La. B., Afdeeling Spoorwegen; 

Gelet op artikel 27, laatste lid, der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Maart 1905, n°. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Maart 1905, La. G, 
Afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. vast te stellen het reglement voor de 

scheepvaart, ter beveiliging van de nieuwe 
spoorwegbrng over het Noordzeekanaal bij 
Velsen in den spoorweg van Haarlem naar 
Uitgeest, zooals dat hiernevens is gevoegd; 

2°. te bepalen, dat dit besluit in werking 
zal treden op den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad en van de 
Staatscouranf, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en 
in de Staatscowrant zal worden geplaatst en aan 
den Raad van State zal worden medegedeeld. 

's Gravenhage, den 22sten Maart 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. vctn Waterstaat, Handel en Nijve,·heicl, 
(get.) DE MAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 8 Ap,·il 1905.) 

REGLEMENT vdor de scheepvaart ter be
veiliging van cle niemve spoorwegbriig 
over het N oordzeekanaal bij Velsen in den 
spoorweg van Haarleni naar Uitgeest. 

Art. 1. In dit reglement wordt bedoeld 
onder: 

Schepen: alle soort van vaarLuigen en hout
vlotten, alsmede gesleept wordende zandbakken 
of drijvende \7 00rwerpen ; 

Schippers: zij die op het vaartuig of hout
v lot bet gezag uitoefenen of met de leiding 
daarvan belast zijn, en voor zandbakken en 
drijvende voorwerpen de gezagvoerder van de 
sleep boot; 

Brugwachter: de brugwachter, zoomede zij, 
die hem vervangen of behulpzaam zijn. 

2 . De beweegbare brug wordt ten dienste 
der scheepvaart zooveel mogelijk geopend 
gehouden. 

Met de sluiting der brug zal worden aan
gevangen 10 minuten v66r het tijdstip, waarop 
een trein de brug zal bereiken of zooveel 
later als naar het oordeel van den brugwachter 
mogelijk is om de brug gesloten te hebben 
4 minuten v66r de aankomst van den trein 
op de brug. 

De brug kan in bet belang van den dienst 
worden gesloten gehouden, wanneer de scheep
vaart om eenige reden niet kan plaats hebben. 

Voor werktreinen wordt de brug eerst ge
sloten na aankomst op het station Velsen of 
bij verzoek tot gebruik van de brug. 

Bij gesloten stand der brug kunnen schepen, 
die nergens hooger zijn dan 5.90 M. + N.A.P. 
de noordelijke helft van de doorvaart bevaren. 

3 . Ten einde er voor te kunnen waken, dat 
de brug-sluitingen niet van langeren duur zijn 
dan strikt noodig is voor de veilige en ge
regelde treinbeweging, is de brugwachter in 
telephonische verbinding gebracht met de 
stationschefs te Beverwijk en te Velsen Door 
de spoorwegmaatschappij worden bepalingen 
voor het gebruik van deze verbindingen ge
maakt, welke de goedkeuring behoeven van 
den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. 

4 . Boven het midden van de draaibrug 
worden de seinen gegeven of de doorvaart 
veilig of gestremd is voor schepen , die niet 
onder de gesloten brug kunnen doorvaren. 

Is de doorvaart gestremd, dan wordt dit 
aangegeven des daags door een rooden bol,. 
geheschen ter hoogte van ongeveer 4 M. boven 
den bovenrand van de brug en des nachtg, 
door een rood licht. 

Is de doorvaart veilig, dan wordL dit aan-
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gegeven des daags, doordien de roode bol, in 
het vorige lid bedoeld, gestreken en derhalve 
niet boven de brug zichtbaar is, des nachts 
door een groen licht. 

Alvorens over te gaan tot het sluiten van 
de brug, geeft de brugwachter het sein, dat 
de doorvaart gestremd is, in welk geval dus 
ook bij open stand van de draaibrug de door
vaart n iet veilig is. 

Van het voornemen om na het passeeren 
van den eerstkomenden trein met de open ing 
van de brug te beginnen, geeft de brugwachter 
des daags kennis door den seinbol halverwege 
neer te laten en onrniddellijk daarna weder 
op te hijschen. 

Nachtseinen worden gegeven van een half 
uur na zonsondergang tot een half uur v66r 
zonsopgang. 

Bij mist worden nevens de dagseinen ook 
de nachtseinen gegeven. 

Bij gesloten stand van de draai brug word t 
de onderrand des nachts door roode lichten 
aangegeven. 

De doorvaartopening wordt des nachts door 
groene zijlichten aangegeven. 

5. Bij het naderen en doorvaren van de 
brug moeten de van de brug gegeven seinen 
en de bevelen van den brugwacbter door de 
schippers stipt worden opgevolgd, onvermin
derd de verplichting tot nalcving der bepa
lingen van bet Algemeen Reglement van politie 
voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, brug
gen en daartoe behoorende werken onder be
heer van het Rijk en van het Bijzonder Regle
rnent van politie voor het oordzeekanaal , 
voor zooveel in de daarbij behandelde onder
werpen door dit reglement niet wordt voorzien. 

6 . .A.an weerszijden van de brug zijn op 
150 M. nit de as afstandspalen geplaatst. 

Bij deze afstandspalen zijn peilschalen ge
plaatst, welke zoodanig zijn ingericbt, dat 
daarop direct kan worden afgelezen, hoe groot' 
de afstand is tusschen onderkant clraaibrug 
(horizontaal gedeelte) en den waterspiegel. 

Is de doorvaart gestremd, dan moeten de 
schippers hunne schepen, die niet onder de 
gesloten brug kunnen doorvaren, v66r deze 
palen cloen stoppen en rnogen zij niet door
varen v66r bet sein ,.veilig" aangeeft. 

Indien door mist of andere oorzaken de op 
de brug gegeven scinen niet duidelijk zijn te 
onderscheiden, moeten de schepen, die niet 
onder de gesloten brug kunnen doorvaren, 
v66r de afstandspalen worden gehouden en 
moet de schipper de aanwezigheid van bet 
schip door geluidseinen aan den brugwachter 
kenbaar maken, waarna bij eerst mag door-

varen na verkregen vergunning van den brug
wachter. 

7. De schippers zorgen dat geen schade 
wordt toegebracbt a:rn de vaartuigen, steigers, 
heien , bokken of andere werktuigen, gebezigd 
voor berstelling of vernieuwing der brugwer
ken of voor uitdieping van het kanaal. 

8. Het is verboden scbepen tusschen de 
afstandspalen stil te houden. 

Tusschen de afstandspalen moeten twee in 
dezelfde richting vareude schepen rninstens 
70 M. van elkander verwijderd blijven. 

Ingeval rneer dau een schip aan dezelfde 
zijde v66r de brug rnoet stoppen, moeten de 
later aaukomende op behoorlijken afstand 
achter de eerder aankomende blijven. 

Bij bet weder veilig worden van de door
vaart varen de schepen door naar volgorde 
van aankomst. 

Wanneer een eerder aangekornen scbip reeds 
begonnen is door te varen en bet sein wordt 
gegeven, dat de doorvaart gestremd is, moeten 
de later aangekomen schepen blijven liggen. 

Het reeds varende scbip blijft dan toch 
doorvaren. 

9. Indien de bevelen van den brugwachter 
niet worden opgevolgd, is hij bevoegd op 
kosten van den nalatigen schipper, desnoods 
ondersteund door den sterken arm, die be
velen te doen ui tvoeren. 

10. Wanneer een onder de brug doorvarend 
schip is vastgeraakt en bet openen der brug 
ten dienste van de scheepYaart daardoor wordt 
verbinderd, is de Directie van den spoorweg
dienst bevoegd op last van den l{ijksbaven
rneester van bet N oordzeekanaal de oorzaak 
van die verhindering aan boord van het schip 
op kosten van den schipper te doen opruirnen. 

Wanneer een schip het sluiten der brug ten 
dienste van bet spoorwegverkeer verh indflrt, 
is de Directie van den spoorwegdienst bevoegd, 
onder toezicht van den Rijkshavenmee ter van 
bet Noordzeekanaal en op kosten van den 
schipper de oorzaak van die verhindering te 
doen opruimen en het schip buiten de afstands
paleu te doen brengen. 

11. .A.an den brugwacbter is de b~ndhaving 
der bepalingen van dit reglement opgedragen. 

De brugwacbter, de ambtenaren in artikel 8 
sub 1 tot en met 6 van het Wetboek van 
Strafvordering bedoelcl, de am btenaren van 
den Staat en van de spoorwegonderneming, 
aan wie het toezicht op de brug is opgedragen, 
de Rijksveldwacbters en de politieb,earnbten 
in de gemeente Velsen zijn met de opsporing 
van de overtredingen van dit reglement belast. 

12 . .A.an de ambtenaren van den spoorweg, 
7* 
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met de handhaving van dit reglement belast, 
wordt op hunne aanvraag door den burgemees
ter van Velsen en door alle ambtenaren met 
'llpenbaar gezag bekleed, bijstand verleend. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Maart 
1905 (Staatsblad n•. 112). 

Mij bekend, 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) DE MAREZ ◊YENS. 

22 Maart 1905. BESLUI'.I.' , hondende aanvulling 
van artikel 11 , § 1, eerste lid, van bet 
Koninklijk besluit van 14· December 1895 
(Staatsblad n•. 222) , tot uitvoering van 
onderscheidene bepalingen der Wet van 
15 April 1891 (Staatsblad n•. 87), tot rege· 
ling der brievenposterij, zooals dat luidt 
na de aanvulling daarin aangebracbt bij 
Koninklijk besluit van 3 December 1901 
(Staatsblad n•. 233). S. 113. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 23 Fe
bruari 1905, n•. 642, Posterijen en Telegrafie; 

Gelet op artikel 21 der Wet van 15 April 
1891 (Staatsblad n•. 87); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1905, n•. 15); 

Gezien het nader ritpport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Maart 1905, n•. 935, 
Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen hetgeen volgt : 

Eenig artikel. 

Artikel 11, § 1, eerste lid, van bet Koninklijk 
besluit van 14 December 1895 (Staatsblad 
n•. 222), zooals dat luidt na de aanvulling 
daarin aangebracbt bij Koninklijk besluit van 
3 December 1901 (Staatsblad n•. 233), wordt 
gelezen als volgt : 

,,In gebruik blijven of worden gesteld : 
,,postzegels van 1 / ,, 1, 2, 2 1 / ,. 3, 5, 7 1 / ., 

10, 12 1 / ,, 15, W, 22 1/, 25 en 50 cent, f 1.-, 
f 2.50, f 5.- en f 10.-; 

,, postzegelboekjes; 
,,postbladen, voorzien van een zegelafdruk 

van 3, 5 of 12 1 / 2 cent; 
,,briefomslagen met een zegelafdruk van 

5 of 12• / , cent; 
,,enkele en dubbele briefkaarten, elke kaart 

voorzien van een zegelafdruk van 2 1 / , of 
5 cent; 

,,postbewijsformulieren , voorzien van een 
zegelafdrnk van 2 1/ , cent; 

,,andere noodige formulieren." 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staatsblad 
geplaatst en' in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 22sten Maart 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) DE MAREZ OYENS. 

(Uitgeg . 7 April 1905.) 

23 Maart 1905. BESLUIT, houdende beschik
king op bet beroep, ingesteld door E . A. 
VOOGD, geboren PULL, M . VAN EIZENGA, 
geboren WoLBERS en J. HoFs, geboren 
BAKKER, gebuwde onderwijzeressen aan 
openbare lagere scholen te Amsterdam, 
tegen bet besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordhol/and, dd. 17 Augustus 1904, 
n•. 1, waarbij voor zooveel noodig is goed
gekeurd de ,,Verordening op bet verlee
nen van verlof aan onderwijzers en onder
wijzeressen in geval van ziekte en aan ge
hu wde onderwijzeressen in geval van zwan
gerschap", vastgesteld door den Raad der 
gemeente A,nste,·dam in zijne vergadering 
van 18 Mei 1904. S. 114. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Bescbikkende op het beroep ingesteld door 

E. A. VoooD, geborenPULL, M. VAN ErzENGA, 
geboren WoLBERS en J. Ho1rs, geboren BAK
KER, gehuwde onderwijzeressen aan openbare 
lagere scbolen te Amsterdam, tegen bet besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noordhol/and, 
dd. 17 Augustus 1904, n•. 1, waarbij voor zoo
veel noodig is goedgekeurd de ,,Verordening 
op bet verleenen van verlof aan onderwijzers 
en or.dorwijzeressen in geval van ziekte en 
aan gebuwde onderwijzeressen in geval van 
zwangerscbap", vastgesteld door den Raad der 
gemeente Amste,·da,n in zijne vergadering van 
18 Mei 1904 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestuur, geboord, aclvies van 
25 Januari 1905, n•. 235; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Maart 1905, 
n•. 1017•, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat bovengenoemde verorde
ning bepaalt, in art. 3: 

,,Aan de gehuwde onderwijzeres, die hare 
bevalling tegemoet ziet, wordt door burge
meester en wethouders een verlof verleend, 
ingaande drie maanden v66r bet tijdstip, waarop 
de bevalling kan worden verwacht, en eindigende 
eene maand na hare bevalling, met dien ver
stande, dat bet verlof niet korter dan 4 maan
den zal duren. 
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,,Gedurende den tijd van dit verlof wordt 
hetgeen ten behoeve der plaatsvervanging van 
de onderwijzeres als salaris door de gemeente 
moet worden uitbetaald van hare jaarwedde 
ingehouden"; 
· in art. 4 : ,,I de onderwijzeres in art. 3 be

doeld, eene maand na hare bevalling, volgens 
bet oordeel van de gemeente-arts, nog niet in 
staat hare werkzaamheden aan de school te 
hervatten, clan treden de gewone regelen van 
verlof bij ziekte in" ; 

dat drie geh uwde onderwijzeres en tegen 
deze bepn:lingen bezwaren hebben ingebracht 
bij' Gedeputeerde Staten van Noordholland, die 
echter op 17 Augustus 1904 bet raadsbesluit 
voor zooveel noodig hebben goedgekeurd; 

dat van bet besluit van Gedeputeerde Staten 
E. A. VOOGD, geboren PULL, M. VAN ErzENGA, 
geboren WoLBER , en J. HoFs, geboren BAK
KER, gebuwde onderwijzeressen aan openbare 
scbolen te Amsterdam, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende dat bet verordende 
onwettig is en niet had mogen bepaald zijn, 
en Ons verzoekende de verorden ing te ver
nietigen; 

Overwegende : 
dat artikel 26, achtste lid, der wet tot rege

ling van het lager onderwijs de regeling der 
jaarwedden der onderwijzers bij bet openbaar 
lager onderwijs, der vergoeding voor huishuur 
voor de hoofden van scbolen en der tegemoet
koming in de hnisbuur der gebuwde onder
wijzers van acht en twintigjarigen leeftijd en 
daarboven, met inacbtneming der wettelijke 
voorscbl'iften onder goedkeuring van Gede
puteerde Staten aan den gemeenteraad opdraagt; 

dat bepalingen omtrent gebeelen of gedeelte
lijken stilstand van jaarwedde in bet algemeen 
zijn te begrijpen onder regeling van jaarwedde; 

dat de wet tot regeling van bet lager onder
wijs den gemeenteraad niet verbiedt om voor 
gehuwde onderwijzeressen eene regaling vast 
te stellen omtrent geheelen of gedeeltelijken 
stilstand van jaarwedde in geval van verlof 
wegens zwangerschap en bevalling; 

dat eene regeling, zooals is vastgesteld bij 
het tweede lid van art. 3 en bij art. 4 der 
bovengenoemde verordening, niet onbillijk is 
te achten; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordholland 
mitsdien terecht aan die regeling hunne goed
keuring hebben gehecht; 

Gezien de wet tot regeling van bet lager 
onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstann: 
bet ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlnndsche Zaken 

is bela t met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad geplaatst en tegelijk met 
de in hoofde dezes vermelde voordracht van 
genoemden Minister in de Nederlanclsche Staats
coivrant opgenomen zal worden en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's Gravenhage, den 23sten Maart 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 8 April. 1905.) 

23 .llaart 1905. MissIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten van de provincien, be
treffende onbruikbaar maken van gelds
waardige stukken. 

Onder de bijlagen van eene door de Alge
gemeene Rekenkamer onderzocbte gemeente
rekening over 1903 bevonden zich een aan
zienlijk getal betaalde conpons ten laste van 
die gemeente. 

ommigen daarvan waren door bet inslaan 
van een gat voor verder gebruik ongescbikt 
gemaakt, doch een zeer groot aantal waren 
geheel onbesohadigd en alleen van een rood
krijt streepje voorzien. 

De Kamer, die deze onbeschadigde coupons 
van harentwege van een teeken van waarde
loosheid deed voorzien, wijst er op, dat mis
bruiken voor de hand liggen, wanneer niet 
terstond maatregelen worden genomen orn inge
trokken geldswaardig papier voor vernieuwde 
uitgifte ongescbikt te maken. 

Onder herinnering laatstelijk aan de aanschrij
ving van mijn toenmaligen ambtsvoorganger 
van 16 Juli 1886, Afd. B. B., heb ik de eer 
U te verzoeken bij vernieuwing de aandacht 
van de gemeentebesturen in Uw gewest, op 
dit punt te vestigen. 

23 Maart 1905. M1ssrv.E van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten van de provincien, be
treffende bet verstrekken van opgaven in 
verband met de vrijstelling van bet ver
eischte van vergunning voor den klein
bandel in sterken drank voor wijnhande
laren die in het bezit waren van verleng
baar crediet op 1 Mei 1904. 

Art. 57 van de Drankwet (Staatsblacl 1904, 
n°. 235) stelt van bet vereiscbte van vergun
ning voor den kleinhandel in sterken drank_ 
vrij wijnhandelaren, welke onder meer inge
volge art. 13 der wet van 20 Juli 1870 (Staats, 
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blad n•. 127) op 1 Mei 1904 een verlengbaar 
crediet badden, zoolang zij dat onafgebroken 
bebouden. 

Ter bevordering van de naleving dier be• 
paling beeft de Minister van Financien den 
ontvangers der accijnzen bij resolutie van 
26 Januari I.I., n•. 68, opgedragen aan de ge
meentebesturen eenige opgaven te verstrekken. 
Een afscbl'ift van die resolutie gnat bierbij. 

Ik heb de eer Uw college uit te noodigen, 
deze resolutie ter kennis van de gemeente• 
besturen in Uw gewest te brengen, met ver
zoek, van de opgaven van voormelde ontvan
gers nota te nemen (1) 

:26 Mam·t 1906. BESLUI'f, tot wijziging van 
bet Koninklijk besluit van 21 October 1871 
(Staatsblart n•. 106), boudende bepalingen 
nopens het overmaken van gelden, door 
middel van bet stelsel van postwissels, 
tusscben Nederland en bet Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannii! en le,·land. 
s. 116. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op bet Koninklijk besluit van 21 Oc
tober 1871 (Staatsblad n•. 106), boudende be
palingen nopens bet overmaken van gelden 
door middel van bet stelsel van postwissels 
tusscben Neder/and en bet Vereenigd Konink
rijk van (J,root-Britannie en le,·land; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 

(1) De resolutie luidt: 
Artikel 67 van de Drankwet (Staatsblad 

n•. 236 van 1904) stelt van bet vereischte van 
vergunniug voor den kleinbandel in sterken 
drank vrij , wijnbandelaren, welke onder meer 
ingevolge art. 13 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad en Verzameling n•. 127) op 1 Mei 1904 
een verlengbaar crediet badden , zoolang zij dat 
onafgebroken bebouden. 

Met het oog op deze bepaling wordt den 
ontvangers der accijnzen opgedragen om, 
zoodra mogelijk, aan de gemeentebesturen 
eene opgaa£ te doen toekomen van de wijn
bandelaren in de gemeente, die sedert 1 Mei 
1904 of eenig vroeger tijdstip bet genot van 
verlengbaar crediet bebben, met vermelding 
van straat of wijk en kadastrale sectie en 
nummer van de daarvoor in gebruik zijnde 
bergplaatsen. 

Nadere opgaaf aan bet gemeentebestuur 
wordt gedaan: 

a. wanneer een der bedoelde bandelaren op
boudt verlengbaar crediet te genieten; 

b. wanneer door een dier bandelaren een 
nieuwe bergplaats in gebruik wordt genomen 
of eene bestaande bergplaats wordt opgebeven. 

Bij de opgaven volgens letter b wordt de 
Jigging der bergplaats op de boven voorge
schreven wijze aangeduid. 

Waterstaat, Handel en ijverbeid van 21 Maart 
1906, n•. 1006, Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bet re~ht, dat van elke geldverzending naar 

G1·oot-Britannie en Ierland van den afzender 
hier te lande zal worden ingevorderd, met 
wijziging van bet Koninklijk besluit van 21 Oc 
tober 1871 (Staatsblad n•. 106) , nader vast te 
stellen op tien cent van elke tien gulden of 
voor elk gedeelte van tien gulden. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenbage, den 26sten Maart 1906. 

(get. ) WILHELMI A. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijve,·heid, 
(get.) DE MAREZ OYENS. 

(Uitgeg . 6 April 1906.) 

26 Mam·t 1905. BESLUIT ter bekendmaking van 
den tekst van bet Koninklijk besluit van 
30 Januari 1874 (Nederlandsch Staatsblad 
n°.15, Indisch Staatsblad n°. 113), houdende 
bepalingen omtrent de zeebrieven en jaar
passen in Nede,·landsch-Indii!, zooals die bij 
latere besluiten is gewijzigd en aangevuld. 
S. 116. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 22 Maart 1905, Litt. A' n•. 26; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van: 
30 J anuari 1874 (Staatsblad n•. 15), 
14 Mei 1876 ( 104), 
29 Augustus 1878 ( 134), 
27 Maart 1888 ( 68), 
8 Maart 1892 ( 49), 

27 December 1901 ( 275), 
14 December 1903 ( 327), 
18 April 1904 ( 71), 
5 October 1904 ( 226) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den tekst van bet Koninklijk besluit van 
30 Januari 1874 (Nederlandsch Staatsblad n•. 16, 
Indisch Staatsblad n•. 113), houdende bepalin
gen omtrent de zeebrieven en jaarpassen in 
Nederlandsch-Indilf, zooals het is gewijzigd en 
aangevuld bij de Koninklijke besluiten van: 

14 Mei 1876 (Nede,·landsch Staatsblad n•. 104, 
Indisch Staatsblad n•. 196), 

29 Augustus 1878 (Nederlandsch Staatsblad 
n•. 134, Indisch Staatsblad n•. 304), 

27 Maart 1888 (Nede,·landsch Staatsblad n•. 68, 
Indisch Staatsblad n•. 109), 

8 Maart 1892 (Nede,·landsch Staatsblad n•. 49, 
Indisch Staatsblad n•. 121), 
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27 December 1901 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 275), Indisch Staatsblad 1902 n°. 132), 

14 December 1903 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 327, Indisch Staatsblad 1904 n°. 145), 

18 April 1904 (Nederlandsr.h Staatsblad n•. 71 , 
Indisch Staatsblad n°. 387), 

5 October 1904 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
226, Indisch Staatsblad n°. 503), 

algemeen bekend te maken door bijvoeging 
van dien gewijzigden en aangevulden tekst in 
zijn gebeel bij dit besluit, 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats· 
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Bui• 
tenlandscbe Zaken en aan ·den Raad van State. 

's Gravenhage, den 25sten Maart 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, (get. ) lDENBURG. 

(Uitgeg. 7 April 1905.) 

TE KS T mn het Koninklijk besluit van 
30 Janu ari 1874 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 15, Indisch Staatsblad n•. 113), hou
dende bepalingen omtrent de zeebrieven en 
.jaarpassen in Nederlandsch-Indie, zooals 
het sedert is gewijzigd en aange-vuld. 

Iste AFDEELING. 

Algeineene Bepalingen. 

Art. 1. Elk in Nederlandsch-Indie tehuis be
hoorend zeescbip, dat de Nederlandsche vlag 
voert, moet voorzien zijn van een zeebrief of 
van een jaarpas, afgegeven overeenkomstig de 
voorschriften van dit besluit. 

Onder zeeschepen worden in dit besluit ver
staan alle schepen en vaartuigen, varende bui
ten :le tonnen in zee, met uitzondering van: 

a. vaartuigen, in dienst bij het loodswezen, 
de betonning en de bebakening van Neder
landsch-Indie, en in het algemeen alle vaartui
gen in dienst van den lande ; 

b. vaartuigen van zeilvereenigingen of jacht
clubs, als zoodanig wettig erkend; 

c. reddi~gsvaartuigen ; 
d. visschersvaartuigen, uitsluitend tot het 

vangen van visch, tripang en schelpdieren, of 
tot het vervoeren van deze en andere zeepro
ducten gebezigd wordende; 

e. binnenscbepen, die bij uitzondering buiten 
de tonnen varen ; 

f vaartuigen, ten boogste zeven en een 
halven M•. metende. 

2. Aan schepen en vaartuigen, op de Euro
peesche wijze getuigd, worden zeebrieven, -

aan vanrtuigen , op de inlandsche wijze getuigd, 
worden jaarpassen ,erleend, overeenkomstig 
de voorscbriften van dit besluit. 

3. Een zeebrief of jaarpas wordt alleen af
gegeven ,oor een zeeschip, voor meer dan de 
helft in eigendom toebehoorende aan: 

a. een inge7,etene van Nederlandsch-Indie; 
b. een ingezetene van Nederland ; 
c. eene reederij , gevestigd in Nede1·landsch

Indii!; 
d. eene vennootschap onder eene firma of bij 

wijze van geldschieting, gevestigd in Neder
landsch-Indie of in Nederland, mits minstens 
de belft der vennooten onder de firma of min
stens de helft der hoofdelijk voor het geheel 
aansprakelijke vennooten der commanditaire 
vennootschap ingezetenen zijn van Nederlandsch
Indie of van Nederland; 

e. eene naamlooze vennootscbap van koop
handel of eene vereeniging, die rechtspersoon
lijkbeid bezit, mits de vennootschap of veree
niging in Nederlandsch-Indie of in Nederla.,1d 
is gevestigd en opgericht volgens de wettelijke 
voorschriften, geldende op de plaats der ves
tiging, en mits minstens de belft der bestuur
ders ingezetenP.n zijn van Nede1·landsch-Inclie 
of van Nede'l·land . 

In elk geval moeten de eigenaren in Nede,·
landsch-Indie behoorlijk vertegenwoordigd zijn. 

Het bestuur over alles wat tot bet onderhoud, 
de uitrusting en het victualiecren of bevrachten 
van bet schip vereischt wordt, moet in Nede,·
landsch-Indie gevoerd worden. In bijzondere 
gevallen kan daarvan met Onze machtiging 
worden afgeweken. 

4. Ingezetenen van Nede1·lanclsch-Indiif zijn 
in den zin van dit besluit: 

1°. Nederlanders in Nederlanclsch-Indie woon
acbtig; 

2°. de inboorlingen des lands in Nederlandsch
Indie woonachtig; 

3°. alle andere personen, die, na kracbtens 
de bestaande bepalingen verkregen vergunning 
tot vestiging, in Nederlandsch-Indie gewooncl 
hebben gedurende bet jaar, geeindigd met den 
dag, waarop de zeebrief of jaarpas wordt aau
gevraagd. 

Ingezeteneu van N ederland zijn in den zin 
van dit bes!uit al degenen, die als zooclanig 
worden aangemerkt krachtens de in Nede1·land 
geldende wettelijke bepalingen betrekkelijk de 
afgifte van zeebrieven. 

5 . Geene zeebrieven of jaarpassen worden 
afgegeven voor scbepen, op den voet van oor
log uitgerust, noch voor schepen, waarvoor de 
Gouverneur-Generaal om redenen van Staats
belang de afgifte niet raadzaam acbt. 
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Onverminderd de bepalingen der artikelen 
11 en 23 kunnen om redenen van Staatsbelang 
reeds verleende zeebrieven of jaarpassen door 
den Gouverneur-Generaal worden vervallen 
verklaard. 

6 . Alie schippers van zeeschepen, zoo Ne
derlandsch-Indische als andere, zijn gehouden, 
bij het in- of uitvaren van Nederlandsch-In
dische havens of zeegaten, een zeebrief, jaar
pas of ancler gelo.ig bewijs der nationaliteit 
van hun schip te vertoonen aan de ambtenaren, 
belast met de in- of uitklaring. Bij gemis van 
dergelijken zeebrief, jaarpas of bewijs, wordt 
door die ambtenaren geene uitklaring verleencl, 
en kunnen zij bet schip desnoods aanhouden, 
totdat het vereischte document wordt over
gelegd. 

Bij het binnenkomen kan echter het hoofd 
. van gewestelijk bestuur onder de noodige voor
waarden vergunning verleenen, om zoodanig 
schip naar de bestemmingsplaats over te bren
gen en om daar of elders de lading op te slaan. 

Op dezelfde wijze wordt gehandeld, wanneer 
de schipper een Nederlandsch-Indischen zee

.brief of jaarpas aanbiedt, die niet beantwoordt 
aan de voorschriften van dit besluit, onver
m inderd de toepassing der strafbepalingen van 
dit besluit, zoo daartoe termen bestaan. 

Ongeldige of vervallen zeebrieven en jaar
passen worden door de ambtenaren bij de in
of uitklaring ingetrokken. 

7. De schippers van Nederlandsch-Indische 
zeeschepen, die eene vreemde haven binnen
vallen waar een Nederlandsch consul, vice-con
sul of consulair agent gevestigd is, zijn ver
plicht om, wanneer zij aldaar lunger dan vier 
en twintig uren verblijven, uiterlijk op den 
tweeden dag na dien hunner aankomst, zich 
in persoon bij dien ambtenaar te vervoegen , 
ten einde hunnen zeebrief of jaarpas te doen 
afteekenen. 

Zeebrieven en jaarpassen, vallende in de 
termen der laatste alinea van artikel 6, -worden 
door den consul, vice-consul of consulairen 
agent ingetrokken. 

De schippers van stoombooten, varende in 
geregelden dienst op vreemde havens, moeten 
hunne zeebrieven eenmaal in het jaar, en we! 
bij de eerste binnenkomst jn die havens, op 
de bedoelde wijze doen afteekenen. 

Ilde .A.FDEELING. 

Van de zeeb1·ieven. 

8. De zeebrief vermeld : 
a. den naam van het schip ; 
b. den inhoud, waarop bet volgens de be

staande bepalingen is gemeten ; 

c. de soort en andere voornaamste kenmerken 
van het schip; 

d. den naam van den schipper ; 
e. in de gevallen, bedoeld bij de artikelen 

14 en 15, de volgens die artikelen vereischte 
bijzonderheden. 

9 . Zeebrieven worden in Onzen naam uitge
reikt door den Gouverneur-Generaal, c,nver
minderd het bepaalde bij de artikelen 14 en 
15, op de schriftelijke met eede (belofte) be
vestigde verklaring, dat het schip voldoet aan 
de voorwaarden gesteld bij artikel 3. 

Deze verklaring wordt afgelegd door den 
eigenaar, door den boekhouder der reederij, 
door een der vennooten onder de firma, door 
een der hoofdelijk voor het geheel aansprake
lijke vennooten van de commanditaire vennoot
scbap, of door een der bestuurders van de 
naamlooze vennootschap of vereeniging, naar
mate het schip aan een of meer personen of 
we! aan eene vennootschap van koophandel 
of vereeniging toebehoort. 

I s de eigenaar ingezetene van Nederland, de 
vennootschap of de vereeniging aldaar geves
tigd, zoo wordt de verklaring afgelegd door den 
vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indie des 
eigenaars, der vennootschap of der vereeniging. 

Het formuli er der verklaring wordt door den 
Gouverneur-Generaal vastgesteld. 

10. Tot bet afleggen van den eed (belofte), 
volgens artikel 9 gevorderd, wendt de belang
hebbende zich bij verzoekschrift tot het hoofd 
van gewestelijk of van plaatselijk bestuur zijner 

, woonplaats, onder over legging van : 
a. de te bevestigen verklaring ; 
b. een meetbrief, afgegeven volgens de be

staande voorschriften ; 
c. het bewijs dat het schip, wanneer zulks 

in verband met de grootte gevorderd wordt, 
in Nederlandsch-Indili is in- of overgeschreven 
in de daartoe bestemde open bare registers ; 

d. den !mop• of bijlbrief. 
Wanneer een of meer dezer bescheiden ont

breken of niet in overeenstemming zijn met 
de aangeboden verklaring, of wel wamieer 
daaruit blijkt, dat het schip in een of ander 
opzicht aan de vereiscbten ter verkrijging van 
een zeebrief niet voldoet, wordt de bevestiging 
der verklaring geweigerd. 

Ten blijke biervan wordt eene met reden 
omkleede beschikking op het verzoekschrift 
gesteld. 

De bevestigde verklaring en de meetbrief 
worden bij de aanvraag om den zeebrief over
gelegd, en de aanvraag ingediend door tns
schenkomst van bet hoofd van gewestelijk of 
van plaatselijk bestuur. 



25 MA.A.It'!' 1905. 105 

11 . De zeebrieven vervallen : 
a. door het verloop van vier jaren na den 

dag van a£gifte; 
b. wanneer de eigendom van bet scbip op

houdt te voldoen aan de voorwaarden, gesteld 
in artikel 3, of het bestuur, bedoeld in de 
laatste alinea van artikel 3, zonder Onze macb
tiging niet in Neclerlandsch-Indie: gevoerd wordt; 

c. door naamsveraudering van het schip; 
d. door gebruik van het scbip tot kaapvaart, 

zeeroof, strand roof of slavenbandel; 
e. wanneer bet schip wordt e:esloopt, door 

schipbreuk of stranding vergaat, verbrandt of 
we! door zeeroovers of vijanden is genomen. 

Wanneer echter de termijn, onder a bepaald, 
vervalt, terwijl het schip zich buiten Nede,·
landsch-Inclie bevindt, blijft de zeebrief tot de 
terugkomst van bet schip in Nederlandsch-In<lie 
van kracht. 

12. Vervallen zeebrieven worden door den 
schipper bij aankornst in eene N ederlandsch
Indische haven, met de eerste gelegenheid, 
door tusschenkomst van het hoofd van gewes
telijk of van plaatselijk bestuur, ingezonden 
aan den Directeur .an Financien, behoudens 
de gevallen, voorzien bij de artikelen 6 en 14, 
laatste zinsneden, en artikel 7, tweede zinsnede. 

Wanneer bet schip buiten Neclerlandsch-Inclie 
verongelukt, wordt gcsloopt of verkocht, ge
schiedt die inzending met de eerste gelegen
heid aan den Gouverneur-Generaal, door tus
schenkomst van Onzen Minister van Kolonien, 
van den naastbijzijnden N ederland schen gezant, 
consul, vice-consul, consulairen agent of Neder
landschen kolonialen ambtenaar. 

De oorzaak van het vervallen van den zee
brief wordt bij de inzending opgegeven. 

Voor den ingezonden zeebrief wordt den 
sch ipper een bewijs van ontvangst uitgereikt. 

13. In de gevallen, bedoeld bij artikel U • 
letters a en c, wordt op aanvraag der belang
hebbenden een nieuwe zeebrief uitgereikt. 

Deze aanvraag, met den vervallen zeebrief 
in te zenden, gaat vergezeld van eene nieuwe, 
overeenkomstig de artikelen 9 en 10 bevestigde 
verklaring en van den meetbrief. 

N ieuwe zeebrieven kunnen op bovenstaanden 
voet mede worden uitgercikt, wanneer vol
doencte· blijkt, dat de vroegere buiten schuld 
der belanghebbenden is verloren gegaan of 
niet kan worden overgelegd. 

De aanvraag tot verkrijging van een nieuwen 
zeebrief kan ook geschieden in de laatste drie 
maanden v66r het verstrijken van den in arti
kel 11 letter a genoemden ter:mijn. In dat 
geval behoeft de zeebrief niet bij aanvraag 
te worden overgelegd. De nieuwe zeebrief 

wordt alsdan uitgereikt tegen afgifte van den 
vroegeren zeebrief, of nadat voldoende geble
ken is, dat deze buiten schuld van belangheb
benden is verloren gegaan of niet kan worden 
overgelegd. 

Bevindt zich het sch ip buiten Neclerlandsch
Inclii! op het oogenblik dat de aanvraag tot 
verkrijging van een nieuwen zeebrief wordt 
gedaan wegens het weldra verstrijken van den 
in artikel 11, letter a genoemden termijn, dan 
wordt qe nieuwe zeebrief niet uitgereikt, dan 
na aankomst van het schip in eene Neder
landsch-Indische haven. 

14. Bij aankoop of aan bouw van schepen 
buiten Neclerlanclsch-Inclie voor rekening van 
personen, reederijen, vennootschappen of ver
eenigingen, vallende in de termen van artikel 3, 
wordt door Onzen Minister van Kolonien of . 
door den Gouverneur-Generaal voor het be
doelde schip een voorloopige zeebrief verleend. 

Deze zeebrief vermeldt den inhoud naar de 
meting van bet land, waar het schip is aan• 
gekocht of aangebouwd, en is geldig voor den 
termijn, daarin met overleg der belanghebben
den uit te drukken, doch die nimmer den tijd , 
bij artikel 11 , lettera bepaald, magoverschrijden. 

Hij wordt niet anders afgegeven door Onzen 
Minister van Kolonien, dan op vertoon der in 
Nede,·land geregistreerde - en door den Gou
verneur-Generaal, dan op vertoon der in Nede,·
landsch-Indie in de daartoe bestemde open bare 
registers overgeschreven - bewijzen van 
eigenclom. 

Bij aankomst in Neclerlanclsch-Indili ter plaatse 
waar het schip thuis behoort, word t terstond 
overgegaan tot de formaliteiten, vereischt voor 
het verkrijgen van een gewonen zeebrief. 

Wordt deze uitgereikt binnon cfen termijn, 
verleend krachtens het tweede lid, dan vervalt 
de voorloopige zeebrief. 

De gewone zeebrief wordt in geen geval uit
gereikt dan tegen intrekking van den voorloo
pigen zeebrief. 

15. De Gouverneur-Generaal kan, zoo noo
dig, een buitengewonen zeebrief verleenen voor 
schepen, in Nede1·landsch-Indie gebouwd, ge
kocht of uitgerust voor rekening van personen, 
reederijen, vennootschappen of vereenigingen 
buiten Nederlandsch-Indil! gevestigd, opdat die 
schepen onder Nederlandsche vlag rechtstreeks 
binnen een bepaalden termijn naar het land 
hunner bestemming kunnen worden over
gevoerd. 

Bij aankomst ter bestemmingsplaats wordt 
met deze zeebrieven gehandeld volgens de 
laatste drie ,volzinnen van artikel 12. 

vVanneer van eenen op den voet van dit 
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artikel verleenden buitengewonen zeebriefmis
bruik is gemaakt, of gegrond vermoeden be
staat, dat zoodanig misbruik zal worden ge
maakt, wordt die zeebrief terstond buiten 
werking gesteld. 

16. De hoofden van gewestelijk bestuur en 
de door den Gouverneur-Generaal aangewezen 
hoofden van plaatselijk bestuur zijn bevoegd 
om, wanneer de stukken, volgens dit besluit 
gevorderd ter bekoming van zeebrieven, bij 
de daartoe aan hen ingediende verzo~kschrif
ten in orde zijn overgelegd, hangende de be
slissing daarop van den Gouverneur-Generaal, 
ten behoeve van de schepen, voor welke aan
vragen om zeebrieven worden gedaan, af te 
geven certificaten voor bepaalde reizen naar 
eene of meer havens binnen Nederlandsch-I ndie. 

Deze certificaten zijn slechts geldig voor 
reizen naar de aangeduide plaatsen en moeten 
binnen acht dagen na aankomst aldaar worden 
ingeleverd , doch kunnen daar door de boofden 
van gewestelijk of van plaatselijk bestuur door 
nieuwe worden vervangen, zoolang de aange
vraagde zeebrieven niet verkregen zijn , telkens 
evenwel voor bepaalde reizen binnen Neder
landsch-Indie, zullencle buiten noocl geene an
clere havens mogen worden aangedaan dan bij 
de certificaten zijn vermelcl. 

17. Alvorens van eenigen zeebrief gebruik 
wordt gemaakt, moet de schipper daarop zijne 
gewone onderteekening stellen in tegenwoor
digbeid van- en die doen bekracbtigen door 
den havenmeester ter ligplaats vcan bet schip, 
of we], wanneer dit luatste zicb buiten Neder
landsch-Indie bevindt, in Nederland door den 
eerstaanwezenden ambtenaar der in- en uit
gaande rechten, en elders door den naastbij
zijnden consul, v ice-consul, consulairen agent 
of kolonialen "ederlandschen ambtenaar. 

Gelijke onderteekening moet worden gesteld 
op de certificaten, uit te reiken volgens arti
kel 16, en we! in tegenwoord igbeid van en met 
beluacbtiging door cle autoriteit, door wie zij 
worden afgegeven. 

D e o nderteekening van den schipper op den 
zeebrief of het certificaat kan door de am bte
naren belast met de in- of uitklaring, consuls, 
vice-consuls en consulaire agenten, bedoeld in 
cle artikelen 6 en 7, worden geverifieerd, wan
neer zij dit noodig achten. 

Het bovenstaande is mede van toepassing bij 
tijdelijke of definitieve vervanging van den 
scbipper, waarvan door zijn opvolger of door 
een der personen, aangewezen bij artikel 9, 
2de zinsnede, mededeeling moet worden ge
daan aan den betrokken ambte aar, consul , 
vice-consul of consnlairen agent, ter plaatse 

waar die verandering gescbiedt, of waar bet 
scbip na die verandering het eerst binnenkomt. 

In buitengewone gevallen, waarin dit mocbt 
noodig zijn, kunnen uitzonderingen op de be
palingen van dit artikel worden toegestaan 
door den Gouverneur-Generaal, of bij de cer
tificaten, bedoeld in artikel 16, door de autori
tei t , die ze u i trei kt. 

18. De naam van het schip en die der plaats, 
waar bet tebuis behoort, moeten door de zorg 
van den schipper met duidelijke, goiid zicbt
bare letters op bet achterschip worden vermeld. 

Ilide AFDEELING. 

Van de jaarpassen. 

19. De jaarpas vermeldt: 
a. den naam van bet vaartuig; 
b. den inboud, waarop bet volgens de be

staande bepalingen is gemeten; 
c. de soort en andere voornaamste kenmer

ken van bet vaartuig ; 
d. den naam van den schipper. 
20. De jaarpassen worden verleend vanwege 

den Gouverneur-Generaal door de boofden van 
gewestelijk of van plaatselijk bestuur en andere 
daartoe door den Gouverneur-Generaal aan te 
wijzen ambtenaren van bet binnenlandsch 
bestuur. 

21. Tot bet verleenen van een eersten jaar
pas zijn bevoegd de boofden van gewestelijk 
bestuur en de daartoe door den Gouverneur
Generaal aangewezen boofden van plaatselijk 
bestuur. 

De verzoeken tot bet verkrijgen van een 
eersten jaarpas worden scbriftelijk ingediend ; 
voor vaartuigen metende vijftien M •. en daar 
beneden, op ongezegeld papier. 

22. Bij bet verzoekschrift ter verkrijging van 
een eersten jaarpas moeten worden overgelegd: 

• a. de akte van eigendom of b et bewijs dat 
bet vaartuig, wanneer ,mlks in verband met 
de grootte gevorderd wordt, is in- of overge
schreven in de daartoe bestemcle openbare 
registers; 

b. eene voor het hoofd van gewestelijk of 
plaatsel~jk bestuur beeedigde en kosteloos te 
zijnen bureele opgemaakte of ingevulde ver
klaring van een der personen, genoemd in bet 
tweede en derde lid van artikel 9, dat bet vaar
tuig voldoet aan de voorwaarden, gesteld bij 
artikel 3 van dit besluit; 

c. opgave der soort en benaming van bet 
vaa_rtuig; 

d. een meetbrief, afgegeven volgens de be
staande voorschriften ; 

e. opgave van den naam van den gezag
voerder: 
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f. opgave van het getal opvarenden, van de 
bewapening en ammunitie. 

Wanneer een of meer dezer bescheiden ont
breken of niet in overeenstemming zijn met 
de aangeboden verklaring, of we] wanneer 
daaruit blijkt dat het vaartuig in een of antler 
opzicht aan de vereischten ter verkrijging van 
een jaarpas niet voldoet, wordt het verzoek 
afgewezen . 

Ten blijke hiervan wordt eene met reden 
omkleede beschikking · op het verzoekschrift 
gesteld. 

Het formulier der verklaring, bedoeld onder 
letter b, wordt door den Gouverneur-Generaal 
vastgesteld. 

23. De jaarpassen vervallen : 
a. met den laatsten December van elk jaar ; 
b. wanneer de eigendom van het vaartuig 

ophoudt te voldoen aan de voorwaarden, ge· 
steld in artikel 3, of het bestuur, bedoeld in de 
l aatste alinea van artikel 3, zonder Onze mach
tiging niet in Nede,:[andsch-Indie gevoerd wordt; 

c. door verandering van soort en benaming 
van het vaartuig; 

d. door gebruik van het vaartuig tot kaap
vaart, zeeroof, strandroof of slavenhandel ; 

e. wanneer het vaartuig wordt gesloopt, door 
schipbreuk of stranding vergaat, verbrandt of 
we! door zeeroovers of vijanden is genomen. 

Wanneer echter de termijn, onder a bepaald, 
vervalt gedurende de reis, blijft de jaarpas van 
kracht tot de aankomst van het vaartuig in 
eene Nederlandsch-Indische haven, waar een 
Europeesch N ederlandsch-Indisch ambtenaar 
gevestigd is. 

·24. Vervallen jaarpassen worden door den 
schipper, binnen acht dagen na aankomst in 
eene N ederland sch-Indische haven, waar een 
Europeesch Nederlandsch-Indisch ambtenaar 
gevestigd is, aan dien ambtenaar ingele,erd. 

25. In de gevallen, bedoeld bij artikel 23 
1 etters a en c, wordt op aanvraag der belang
hehbenden, welke ook mondeling kan worden 
gedaan, een nieuwe jaarpas uitgereikt. 

Aan deze aanvraag wordt geen gevolg ge
geven, zoolang de vervallen jaarpas niet is 
ingeleverd en voorts niet dan nadat: 

a. het in artikel 22 letter a bedoelde stuk 
is overgelegd; 

b. ten genoegen van de autoriteit, die bevoegd 
is tot het afgeven van den jaarpas, is aange
toond, dat het vaartuig nog voldoet aan de 
voorwaarcien, gesteld bij artikel 3. Indien die 
autoriteit eene nieuwe verklaring als bedoeld 
in artikel 2:.! letter b vordert, wordt die ver
klaring kosteloos te haren bureele opgemaakt 
of ingevuld en daarna voor haar beeedigd. 

Eon nieuwe jaarpas kan op bovenstaanden 
~-oet mede worden uitgereikt wanneer vol
doende blijkt, dat de noegere buiten schuld 
der belanghebbenden is verloren gegaan of niet 
kan wordE>n overgelegd. 

26. Indien geene termen bestaan om een 
nieuwen jaarpas te verleenen en de schipper 
wenscht te verzeilen naar de bestemmingshaven, 
dan we! daar of elders de lading wenscht op 
te slaan, kan de tot het uitreiken van jaarpas• 
sen beYoegde autoriteit onder de noodige voor
waarden daartoe vergunning verleenen. Die 
autoriteit is mede bevoegd om, na de aanvraag 
om een jaarpas in orde te hebben bevonden, 
in afwachting van de uitreiking daarvan al 
dadelijk ten behoeve van het vaartuig, waar
voor de aanvraag om een jaarpas gedaan is, 
een certificaat af te geven voor eene bepaalde 
reis naar eene of meer havens binnen Neder
landsch-Indiif, welk certificaat kosteloos wordt 
opgemaakt en van zegelrecht is vrijgesteld. 

lVde AFDEELING. 

Strnfbepalingen. 

27 . De schipper, die de Nederlandsche vlag 
voert, zonder zeebrief, vergunning, jaarpas of 
certifi<lltat, overeenkomstig de wettelijke bepa
lingen, geldende in het Rijk in Europa of zijne 
kolonien en bezittingen in andere werelddeelen, 
of in strijd met artikel 17 van dit be luit, 
wordt gestraft met eene boete van f 200 tot 
f 3000, met of zonder gevangenzetting van een 
maand tot twee jaren. 

Gelijke straf is op den schipper van toepas
sing wegens het voeren van genoemde vlag 
met een zeebrief, vergunning, certificaat of 
jaarpas, die vervallen is, of we] die voor een 
antler schip is afgegeven. 

28. Het bevestigen met eede (belofte) eener 
geheel of gedeeltelijk onware verklaring ter 
verkrijging van een zeebrief of jaarpas, over
eenkomstig dit besluit, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van een tot drie jaren en geld
boete Yan f 200 tot f 1500 te zamen of 
afzonderlijk. 

29. Het niet inzenden van vervallen zee
brieven, jaarpassen of certificaten, zooals dit 
bij dit besluit is voorgeschreven , wordt gestraft 
met eene boete van f 100 tot f 2000. 

30. Overtreding van dit besluit, voor zooveel 
die niet reeds bij de voorgaande bepalingen is 
strafbaar gesteld, wordt gestraft met eene 
boete van f 50 tot f 1000. 

31. Waar in dit besluit wordt gesproken 
van den schipper, wordt daardoor ook hij ver
staan, die den schipper vervangt. 
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32. Door de havenmeesters en de consuls, 
vice-consuls en consnlaire agenten wordt pro
ces-verbaal opgemaakt wegens alle overtredin• 
gen van dit besluit, die te hunner kennis 
komen. 

De aldns opgemaakte processen-verbaal gel• 
den als wettig bewijsmiddel der daarin gecon
stateerde overtredingen, mits zij voldoen aan 
artikel 381 van het reglement op de strafvor· 
dering voor de Raden van Just itie op Java 
en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indil!, 
enz., of, ingeval zij zijn opgemaakt door eenen 
consulairen ambtenaar, bevestigd worden door 
zijn daarin opgenomen schriftelijken eed 
(belofte.) 

Slotbepaling. 

33. Het reglement op de zeebrieven en jaar
passen, vastgesteld bij ordonnantie van den 
Gouverneur-Generaal van 15 December 1858 
(Indisch Staatsblad n°. 134) wordt ingetrokkcn. 

De zeebrieven en jaarpassen, afgegeven en 
alsnog geldig op het tijdstip van inwerking
treding van dit besluit, blijven van kracht, be
houdens naleving van het bepaalde bij de 
artikelen 11 en 23 van dit besluit. 

Behoort bij het Koninklijk beslnit van 25 
Maart 1905 (Staatsblad n°. 116). 

Mij bekend, 
De Minister van Kolonilin, (get.) lDENBURG . 

25 Maart 1905. BESLUIT, tot aanvulling en 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
24 April 1897 (Staatsblad n°. 107) en van 
de daarbij behoornnde .,Toelichting". S.117. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Marine, van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
van Buitenlandsche Zaken, van Financien en 
van J ustitie, van den 21s ten October 1903, 
Bureau SfB, n°. 38; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de be
palingen op het voeren van lichten door loods
vaartnigen en 1',et doen van noodseinen, zooals 
d ie voorkomen in het Koninklijk beslnit van 
24 April 1897 (Staatsblad n°. 107), te herzien ; 

Gelet op artikel 1 der Wet van 11 Juli 1882 
(Staatsblad n°. 86) en op de Koninklijke be
sluiten van 24 April 1897 (S taatsblacl n•. 107) 
en van 22 J anuari 1902 (Staatsblad n°. 5); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
den 24sten Januari 1905, n°. 73 ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 Februari 1905, 
Bureau 8/B., n°. 47 ; van 16 F ebruari 1905, 
L a. S., Afdeeling Handel en Nijverheid; van 

20 Maart 1905, 2de Afdeeling n°. 3515; van 
6 Maart 1905, n°. ll 7, Invoerrechten en Accijnzen 
en van 16 Maart 1905, Afdeeling 2a, n°. 313 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. Het Koninklijk besluit van 24 April 1897 

(Staatsblad n•. 107) aan te vullen en te wijzigen 
als volgt: 

Artikel 8 wordt vervangen door : 
.Art. 8. Zeil- en stoomloodsvaartuigen voeren, 

zoolang er loodsdienst kan verricht worden, 
op hun kruisstation de navolgende lichten, in 
plaats van die, welke voor andere vaartuigen 
zijn voorgeschreven : 

a. zeilloodsvaartuigen : 
aan den top van den mast een wit licht, dat 

rondom zichtbaar is. Bovendien moeten zij 
om de vijftien minnten een schitterend licht 

, toonen: 
b. stoomloodsvaartuigen: 
de in artikel 2 voor stoomschepen vast

gestelde g roene en roode zijdelichten en op 
eene hoogte boven den romp van ten minste 
6 meter - en indien het vaartuig meer dan 
6 meter breed is, op eene h oogte van ten minste 
die breedte -, een helder witl icht,datrondom 
zicbtbaar is en ten minste 18 d.lVI. vertikaal 
daaronder een belder rood licbt, dat mede 
rondom zichtbaar is. Bovendien moeten zij om 
de vijftien rninuten een schitterend licbt toonen. 

De bovenbedoelde zijdelichten worden niet 
gevoerd als bet vaartuig ten anker ligt. 

Wanneer zeilloodsvaartuigen, die varende 
zijn , op korten afstand andere vaartuigen 
naderen of door andere vaartuigen genaderd 
worden, moeten zij de aangestoken en tot ge
bruik gereed zijnde zijdelichten bij korte 
tusscbenpoozen toonen om de ricbting, waarin 
zij sturen, aan te geven , docb bet groene licbt 
mag niet aan bakboordszijde, en het roode 
niet aan stuurboordszijde getoond worden . 

Loodsvaartuigen, die langszij van een vaar
tuig moeten gaan om een loods af te geven, 
mogen in plaats van de gekleurde zijdelichten 
gereed te houden of te voeren een lantaarn 
tot gebruik gereed houden, met een groen glas 
aan de eene en een rood glas aan de andere 
zijde, ten einde die op de in artikel 7 sub 3 
omscbreven wijze te gebruiken. 

Loodsvaartuigen niet op bun kruisstation 
vertoevende of die, aldaar zijnde, geen loods
dienst kunnen verrichten, moeten dezelfde 
lichten voeren als andere vaartuigen van hunne 
tonnenmaat. 

Een stoomloodsvaartuig op zijn krnisstation, 
loodsdienst kuunend!l verrichten, moet ingeval 
van mist of nevelachtig weder, indien het 
sneeuwt of bij zware regenbuien met tusschen-
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poozen van ten hoogste twee minuten een 
langen stoot op de si rene, na eene secunde 
gevolgd door een langen stoot op de stoomfluit 
en ,yederom na eene secunde door een langen 
stoot op de sii-ene, doen hooren. 

Niet op hun kruisstation vertoevende of 
aldaar zijnde en geen loodsdienst kunnende 
verrichten, moeten de seinen gedaan worden 
als voor andere stoomschepen voorgeschreven. 

Art. 31 wordt vervangen door: 
Art. 31. Wanneer een vaartuig in nood ver

keert, en hulp behoeft van andere vaartuigen 
of van den wal, moeten de navolgende seinen, 
hetzij afzonderlijk of gezamenlijk, gedaan of 
getooncl worden: 

Bij dag: 
1°. Kanonschoten, of eenig antler ontploffi.ngs

sein, met tusschenpoozen van ongeveer eene 
minuut; 

2<>. het noodsein ,,N. C." van het Inter
nationaal seinboek; 

3°. het afstandssein, bestaande uit een vier
kante vlag, boven of onder welke een bal of 
een voorwerp, dat op een bal gelijkt, is ge
heschen ; 

4°. het afstandssein, bestaande uit een kegel, 
met den top naar boven, boven of onder welke 
een bal of een voorwerp, dat op een bal ge
lijkt, is geheschen ; 

5°. een aangehouden toon met eenig mist
seinwerktuig. 

Bij nacht: 
1 °. Kanonschoten, of eenig antler ontploffi.ngs

sein, met tusschenpoozen van ongeveer eene 
minuut; 

2°. vla=en boven het vaartuig (als ,an een 
brandend teervat, olievat, enz.) ; 

3°. vuurpijlen of lichtkogels, die sterren uit
werpen , onverschillig van ·welke kleur of in
richting, die een voor een met korte tusschen
poozen worden ontstoken; 

4°. een aangehouden toon met eenig mist
seinwerktuig. 

Art. 32 vervalt. 
2°. In de ,,Toelichting" behoorende bij het 

Koninklijk besluit van 24 April 1897 (Staats
blad n°. 107) wordt het voorkomende sub c 
vervangen door : 

C . Omtrent de geluidseinen, bedoeld in 
de artlkelen 15 en 28. 

Geluidseinen. 
Beteekent lange stoot met 

stoomfluit of sirene. 
Beteekent korte stoot met stoomfluit of 

sirene. 

X Beteek0)1t stoot met een misthoorn. 
~ Beteekent klokluiden (op 

Turksche schepen de trom). 

a. Mistseinen (arfikel 15). 

Stoomvaartuig, dat vaart 
loopt. 

------ Stoomvaartuig 
dat gestopt ligt, en geen vaart loopt. 

- - Vaartuig, datniet 
volgens de voorschriften kan ma
noeuvreeren. 

X Zeilvaartuig, zeilende ove~ bak-
boord bij den wind. 

X X Zeilvaartuig, zeilende over stuur-
boord bij den wind. 

X X X Zeilvaartuig, met den wind 
achterlijker dan dwars. 
~ Vaartuig ten anker. 

b. Geluidseinen voor schepen die elkander zien 
( a.-tikel 28). 

lk wijk naar stuurboord uit. 
Ik wijk naar bakboorcl uit. 
Ik sla voile kracht achteruit. 

Onze Ministers van Marine, van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, van Buitenlandsche 
Zaken, van Financien en van Justitie, zijn 
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 25sten Maart 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Marine, (get. ) ELLIS. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) DE MAREZ OYENS. 
De Minister van Buitenlandsclie Zaken, a. i., 

(get. ) ELLIS. 
De Minister van Financii!n, 

(get.) lliRTE VAN TECKLENBURG. 
De Minister van Justitie, (get.) J. A. LoEFF. 

(Uitgeg. 28 April 1905.) 

25 Maart 1905. BESLUIT, houdende, met wij
z1gmg van een besluit van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Friesland, voor
waardelijke toelating tot het uitoefenen 
van den openbaren godsdienst in een lokaal 
van een huis te Oude-Bildtzijl, gelegon 
binnen den bij art. 7 der wet van 10 Sep
tember 1853 (Staatsblad n°. 1_02) bepaalden 
afstand van eene andere kerk. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den kerkeraad der Doopsgezinde gemeente te 
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Oude-Bildtzijl, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van lt'riesland, dd. 18 Aug. 1904, 
n•. 63, lste afdeeling B, waarbij, met vernie
tiging cener beslissing van burgemeester en 
wethouders der gemeente het Bildt, aan 
D. KEIZER te Oude-Bildtzijl, vergunning is 
verleend om• de in zijne woning aanwezige 
zaal in te richten tot uitoefening van den 
open baren godsdienst; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ad,ies van 
8 Maart 1905, n°. 7; 

Op de ·voordracht van Onzen )linister van 
Justitie van 22 Maart 1905, 1 te afdeeling C, 
n°. 312; 

Overwegende, dat burgemeester en wet
houders van het Bildt bij besluitvan25Juli 1904, 
n•. 5, aan D. KEIZER te Oude-Bildtzijl hebben 
geweigerd om toe te laten, dat de bovenzaal 
van zijne wooing, plaatselijk geteekend C, 
n•. 380, worde ingericht tot gebouw tot uit
oefening van den openbaren godsdienst, op 
grond dat bedoelde woning, gemeten nit het 
midden van het gebouw, 30 M. is verwijderd 
van den hoofdingang van de Doopsgezinde 
kerk aldaar; dat het gezang van de godsdiens
tige samenkomsten, welke thans reeds in be
doelde bovenzaal plaats vinden, doorklinkt tot 
in bet voorvertrek van genoemde kerk ; dat 
verwacbt kan worden dat het aantal personen, 
die de godsdienstoefeningen in het n ieuw in 
te richten gebouw zullen bijwonen, zich zal 
uitbreiden en bijgevolg ook bet gezang kracb
tiger zal worden , terwijl als vrij zeker 1nm 
worden aangenomen dat mettertijd het gezang 
door orgelspel begeleid zal word en; clat onge
twijfeld de godsdienstoefeningen rnn de Doops
gezincle gemeente hiervan zoo niet dadelijk 
dan toch in de toekomst h inde1· zullen onder
vinden, en dat dit de inrichting van bedoeld 
Jokaal tot gebouw tot uitoefening van den 
openbaren godsdienst niet wenschelijk maakt; 

dat D. KEIZER van dit besluit van burge
meester en wethouders van het Bildt bij Gede
P\lteerde Staten van Friesland in beroep is 
gekomen; 

dat Gedeputeercle Staten van Friesland bij 
besluit van 18 Augustus 1904, n°. 63, lste 
afd. B, met vernietiging van evenbedoeld be
sluit van burgemeester en wetbouders van het 
Bildt, aan D. KEIZER de gevraagde vergunning 
hebben verleend, daarbij overwegende, dat het 
openbaar gezag bij de beoordeeling of de op
richting of inricbting van een gebouw tot 
uitoefening van den openbaren godsdienst 
binnen den afstand van 200 meter van eene 
bestaande kerk kan worden toegelaten, zich 

alleen heeft in te laten met de vraag of die 
oprichting of inrichting in het belang der 
open bare orde scbadelijk zou kunnen zijn; en 
dat de reden, waarom door burgemeester en 
wethouders van bet Bildt de ·gevraagde in
richting van bedoeld lokaal tot uitoefening 
van den openbaren godsdienst is geweigerd, 
geen voldoenden grond oplevert om in bet. 
belang der openbare orde die inricbting niet 
toe te laten ; 

dat de kerkeraad der Doopsgezinde gemeente 
te Oude-Bildtzijl van dit besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland bij Ons in beroep 
is gekomen, daarbij aanvoerende, dat de uit
oefening van den openbaren godsdienst in de 
zaal van de wooing van D. KEIZER binder 
veroorzaakt en moet teweegbrengen voor de 
bezoekers in de naburige kerk van de Doops
gezinde g~meente, en alzoo aanleiding moet 
geven tot stoornis der openbare orde, waar 
bovendien de kerkgangers en de bezoeker& 
van het onderwerpelijke lokaal elkander moeten 
ontmoeten; 

Overwegende, dat D. KEIZER voornoemd de 
bovenzaal zijner woning wil inrichten tot het 
bouden van godsdienstoefeningen van de Ver
eeniging tot evangelisatio binnen de ringen 
H arlingen en Stiens, en dat dewijl deze woning 
slechts 30 M. verwijderd is van den hoofd. 
ingang van de Doopsgezinde kerk te Oude
Bildtzijl, de inrichting van die zaal voor 
dat doe! niet zonder vergunning mag ge
schieden; 

dat daarom vooraf een onderzoek moet plaats 
bebben en in dezen ook heeft plaats gehad, 
orntrent de plaats van vestiging; 

dat de Doopsgezinde Gemeente tegen het 
verleenen van die toelating aanvoert, dat de 
uitoefening van den openbaren godsdieust in 
de bedoelde zaal hinder zoude teweegbrengen 
voor de bezoekers van en do boorders in de 
naburige kerk van hare Gemeente en alzoo 
aanleiding moet geven tot stoornis der open 
bare orde; 

dat wat deze gemeente aanvoert omtrent de 
vrees, dat de kerkgangers en bezoekers van 
het lokaal elkander telkens moetende ont
moeten, daardoor de openbare orde zoude 
worden verstoord, zulks niet gegrond is, dewijl 
de verkeerswegen in dat gedeelte van Oude
Bildtzijl, waarin beide gebouwen gelegen zijn, 
ruim genoeg zijn om aan <l.ie verschillende 
bezoekers tot een behoorlijken weg te dienen ; 

dat echter de vrees, dat wanneer bet lokaal 
goed bezet is, het gezang dezer menigte zoude 
doordringen tot en binder kunnen veroorzaken 
aan de te gelijker tijd geboudAn wordende 
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godsdienstoefening in de Doopsgezinde kerk, 
niet ongegrond is; 

dat bet bestuur der Evaugelisatie dan ook, 
blijkbaar om bet verkrijgen van de gevraagde 
toelating gemakkelijker te maken, een besluit 
beeft genomen, en dit besluit bij de stukken 
aan Ons is overgelegd, om, zoolang de boven
zaal van D. KEIZER nog door zijne vereeniging 
gebruikt wordt, daarop geen godsdienstoefening 
te doen bouden ,,gelijktijdig" met de gods
dienstoefening der Doopsgezinde gemeente 
aldaar; terwijl de verzoeker D. K EIZER aan 
Gedeputeerde Staten nader beeft gevraagd, 
dat bet gevraagde verlof onder die voorwaarde 
mocbt worden verleend; 

dat de toelating derhalve zonder bezwaar 
onder die voorwaarden kan geschieden ; 

Gezien de wet tot regeling van bet toezicht 
op de ondersc:heidene kerkgenootscbappen van 
10 September 1853 (Staatsblad n°. 10'2), ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1887 
(Staatsblad n°. 265); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van bet besluit van Gedepu

teerde Staten van Friesland van 18 Augustus 
1904 n°. 63, l ste afd. B., te verklaren, dat 
wordt toegelaten de inricbting van de boven
zaal der wooing van D. KEJZER te Oude
Bildtzijl, plaatselijk gequoteerd C n°. 380, tot 
uitoefening van den openbaren godsdienst, 
onder voorwaarde dat in voormeld lokaal geen 
godsdienstoefening zal worden gehouden, ter 
zelfder tijd dat de Doopsgezinde Gemeente 
aldaar dit in haar schuin daarover gelegen 
kerkgebouw doet. 

Onze Ministet· van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's Gravenhage, den 25sten Maart 1905. 
!,get.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, !,get.) J . A . LoEn'. 

25 Maarf 1905. BESLUIT van den Minister 
van Staat, Minister van Oorlog, houdende 
mededeeling van bet Koninklijk besluit 
van 14 Maart 1905, n°. 40, betreffende 
organisatie van het wapen der Koninklijke 
Marechaussee, dat als volgt luidt: 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen .Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 24 Febru
ari 1905, Kabinet, litt. 0 1 1 ; 

Gezien bet rapport van Onzen Minister van 
Justitie van den !Oden Maart 1905, '2de afdee
ling, C, n°. 340. 

Overwegende, dat bet wenschelijk is , w1Jz1-
ging te brengen in de organisatie van bet wapen 
der Koninklijke Marecbaussee ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van de tabel, behoorende bij 

het Koninklijk besluit van 22 Maart 1904, n°. 36, 
aangevende de samenstelling van het wapen 
der Koninklijke Marecbaussee, te bepalen: 

In genoemde tabel wordt: 
1°. Onder ,,1°. De lste divisie" in de 4de ko

lom achter ,,Brigadiers" en acbter ,,Mare
J der lste klasse } 

cbaussees \ der 2de klasse " respectievelijk, 
der 3de klasse 

in plaats van ,,24" en ,,106", gelezen ,,26" en 
,,112" en in diezelfde kolom acbter ,,totaal", 
in plaats van ,,145" , ,,153". 

2°. Onder ,,5°. Het wapen der Koninklijke 
Marecbaussee" achter ,,De lste divisie" in de 
4de kolom, in plaats van ,,145", gelezen ,,153" 
en in diezelfde kolom achter ,,totaal", in plaats 
van ,,238", ,,'246". 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan Onze .Ministers van 
J ustitie, van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien, alsmede aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenbage, den 14den i faart 1905. 
!,get.) WlLHELMIN A. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
{,get. ) J. vV. BERGANSIUS. 

27 Maart 1905. B1,sLUIT, tot nadere wijziging 
van bet Koninklijk besluit van 1 April 1902 
(Staatsblad n°. 48), houclende vaststelling 
der eisc:ben van militaire bekwaamheid en 
lichamelijke geoefendheid, bedoeld in 
art. 104 der Militiewet 1901. S. ll8. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op bet Koninklijk besluit van 1 April 

1902 (Staatsblacl n°. 48), houdende vaststelling 
der eischen van militaire bekwaambeid en 
licbamelijke geoefeudbeid, bedoeld in art. 104 
der Militiewet 1901, zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij bet Koninklijk besluit van 
10 J uni 1904 (Staatsblad u•. 120); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog van 22 Maart 1905, 
Ude Afd., n°. 151 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Het gestelde onder II. Eischen van licharne

lijke geoefenclheict, wordt vervangen door: 

,,Staafoefen ing e n". 

,,(Met eene staaf of een stok in beide bauden)". 
,,1. De armen voorwaarts hoogheffen ;" 
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,,2. De beenen diep buigen ;" 
,,3. De beenen strekken, de armen voor

waarts omlaag brengen en links overstappen 
tot beenplaatsen voorwaarts ;" 

,,4. Links terng overstappen tot den stand." 
,,Dezelfde oefening met rechts overstappen". 

,,of": 
,,1. De beenen diep buigen en de armen 

voorwaarts heffen ; " 
,,2. Het linkerbeen zijwaarts strekken en 

plaatsen ;" , 
,,3. Het linkerbeen weder aa.nsluiten tot 

diepe beenenbuiging ;" 
,,4. Het rechterbeen zijwaarts strekken en 

plaatsen ;" 
.,5. Het rechterbeen weder aansluiten tot 

d iepe beenenbuiging ;" 
,,6. tand". 

,,Loop en." 

,,a. Duiwloop. 31 minuut achtereen looppas, 
waarbij minstens 500 l\L moet worden afgelegd". 

.,b. SneUoop. 100 M. af te leggen binnen 
16 seconden (moet van uit de stilstaande 
houding worden begonnen)" . 

,,Springe n." 

,,(zonder plank of matras; de plaats, waar 
afgestooten wordt, moet hard, die waar neer
gesprongen wordt, zacht zijn)." 

.,A. V,·ij springen." 

,,a. H oog. l M." 
,,Twee sprongen; eenmaal afstooten met den 

linker- en eenmaal met den rechtervoet." 
,.Bij den afstoot links is de rechter- en bij 

den afstoot rechts de linkerhand met eene 
staaf van 3 K.G. belast". 

.,b. Ver. 3.50 :M." 
,.T--ivee sprongen; afstoot vrij." 
.,Een der handen is met eene staaf van 

3 K.G. belast." 

,,a. 
.,b . 

,.B. Polsstokspringen." 

Hoog. 1.50 M. l A 
Ver. 4 _00 JU. ( anloop en afstoot vrij.'• 

.,Gewich theffen". 

,.30 K.G. Met beide armen (eene staaf of 
een halter)." 

,.De naast de schouders gebogen armen zes
maal omhoog strekken en buigen." 

,,Klimmen." 

,.In een vrijhangend touw van 0.03 a 0.04 M. 
dikte, met behulp der beenen omhoog klimmen 
tot 5 M . boven den grond." 

.,Kleeding. De oefeningen worden uitge- . 
voerd, in gewone kleeding zonder overjas." 

.,Bij het springen en klimmen wordt het 
dragen van een hoofddeksel vrijgelaten." 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 27sten Maart 1905. 

(get.) WILHELMI r A. 

De Minister van Staat, Mi1tiste,· van Om·log, 
(get.) J . W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 14 April 1905.) 

27 Maart 1905. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Ge
deputeerde Staten van de provincien, 
betreffende onderhoud van gemeente
eigendommen . 

Het is mij in den laatsten tijd meermalen 
gebleken, dat de zorg voor behoorlijk onder
houd der gemeente-eigendommen veelal te 
wenschen overlaat, waar het gebouwen betreft 
zonder practische gebruiksbestemming, ook al 
bezitten zij eene groote waarde als gedenk
teeken van kunst of historie. 

Zelfs schijnt het voor te komen, dat gelden 
op de gemeente-begrooting voor het onderhoud 
van als monumenten belangrijke gemeente
eigendommen uitgetrokken, somtijds niet wor
den besteed, ofschoon hun toestand dit nood
zakelijk had vereischt. 

Waar nu de gemeente-begrootingen zijn 
onderworpen aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten en deze ook de bevoegdheid 
bezitten, wanneer de raad in gebreke is ge
bleven , de door de wet aan de gemeente 
opgelegde uitgaven op de begrooting te brengen, 
komt het mij voor, dat Gedeputeerde Staten 
het behoud van vele monumenten zouden 
kunnen bevorderen, door nauwkeurig na te 
gaan, of de gelden ingevolge art. 2050 der 
gemeentewet voor het onderhoud van gemeente
eigendommen op de begrootingen uitgetrokken, 
ook voorzien in de onderhouds-beboeften van 
de gemeentelijke gebouwen, die een artistiek 
of geschiedkundig belang bezitten. 

In verband met het bovenstaande heb ik de 
eer Uwe aandacht te vestigen op de wenschelijk
heid bij Uw onderzoek der gemeentebegroo
tingen en -rekeningen bijzonder er op te letten 
of ook voor onderhoud van monumenten van 
Geschiedenis en Kunst beboorlijk is gezorgd, en 
met name of de gelden, voor dit doel uitgetrok
ken, ook inderdaad zijn besteed. (W. v. B. A.) 



29 MAAlt'l' 1905. 113 

29 Maa,rt 1905. B.tSLUI'l", tot WIJZ1grng ,an 
het Reglement n°. IV, op de organisatie 
en de dienst der deu rwaarders en verdere 
regtsbedienden, ,astgesteld bij het Konink
lijk besluit van 14 September 1838 (Staats
blad n°. 36). S. 119. 

WIJ WILHELMlNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 17 Februari 1905, 4de afdee
ling, n°. 373 ; 

Overwegende, dat het Ons wenschelijk voor
gekomen is, de positie van de concierges en 
ov erige bedienden bij rechtscolleges en am bte
naren van het openb_aar ministerie, bedoeld 
in artikel 15 van het Reglement n°. IV, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 14 Sep
t ember 1838 (Staatsblad n°. 36), te regelen en 
in die regeling te betrekken de concierges en 
overige bedienden bij kantongerechten en het 
daarbij behoorend openbaar ministerie ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord (advies van don 14 Maart 1905, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van den 24 Maart 1905, 
4de afdeeling, n°. 365; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Eenig artikel. 

Yan het Reglement n°. IV , op de organi
satie en de dienst der deurwaarders en verdere 
regtsbedienden, vastgesteld bij het Kouinklijk 
besluit van 14 September 1838 (Staatsblad 
n°. 36), vervallen de artikelen 15 en 16 en wor
den vervangen door de navolgende artikelen: 

Art. 15. Door Onzen Minister van Justitie 
kunnen worden aangesteld : 

1°. concierges, boden en knechts bij regter
lijke collegien en kan tongeregten ; 

2°. boden bij het parket van ambtenaren van 
het openbaar ministerie. 

Art. 16. Dezelfde persoon kan tegelijkertijd 
meer dan een der in artikel 15 sub 1 en 2 ge
noemde betrekkingen bekleeden. 

Art. 17. De boden zijn in hunne ambtsbe
trekking ondergeschikt aan den president van 
het collegie, den kantonregter of den ambte
naar van bet openbaar 1ninisterie en verrig
ten werkzaamheden ten behoeve van den inwen
digen dienst van bet collegie, bet kantongeregt 
of het parket, waarbij zij zijn aangesteld. 

Ingeval van ontstentenis van den bode, bij 
een regtscoJlegie of bij een kantongeregt, wor
den de aan dezen opgedragen werkzaamheden 
verrigt door den concierge of den knech t. 

A.-t. 18. Behoudens de gevallcn , waarin de 
1905. 

concierge of de knecht optreedt, ter ver-an
ging van den bode, verrigten beiden werk
zaamheden ten behoeve vaa den buisboudelijken 
dienst voor alle instellingen der regterlijke 
magt, gevestigd in het gebouw in gebruik bij 
bet collegie of bet kantongeregt, waarbij zij 
zijn aangesteld. 

Hun dienst en werkzaamheden worden ge
i-egeld door den president van bet regtscollegie 
of door den kantonregter, naar gelang zij bij 
een rcgtscollegie of bij een kantongeregt zijn 
aangesteld. 

Wanneer in een zelfde gcbouw gevestigd 
z ijn : meer dan een regtscollegie of een regts
collegie en een kantongeregt of meer dan een 
kantongeregt, worden de dienst en werkzaam
beden van den concierge en den knecbt ge
regeld, respectievelijk door: 

den president van het hoogere regtscollegie, 
in ovel'leg met den president van bet lagere 
regtscollegie ; 

den president van bet regtscollegie, in over
leg met den kantonregter; 

den naar diensttijd oudsten kantonregter, 
in o,erleg met zijne ambtgenooten. 

A,·t. 19. De concierges en de knecbts zijn 
in bunne ambtsbetrekking ondergescbikt aan 
den President of aan den kantonregter, aan 
wien de regeling van bun dienst en werkzaam
beden is opgedragen. 

Art. 20. Concierges, boden en knecbts heb
ben aanspraak op een jaarlijkscb verlof van 
acbt acbtereenvolgende dagen. 

Het verlof wordt verleend door den regter
lijken ambtenaar, aan wien zij in bunne ambts
betrekking ondergescbikt zijn en op den door 
dezen te bepalen tijd. 

Zonder verlof van vorenbedoelden ambtenaar 
mogen zij niet afwezig zijn. Bij zickte of 
ongesteldheid geven zij hem biervan ten spoe
digste kennis 

A,rt. 21. Voor zooveel noodig kunnen tijde
lijk personen in dienst worden genomen als 
concierge, bode of knecbt, door den presiden"t 
van een regtscollegie of door een kantonregter 
en als bode door een ambtenaar van bet open
baar ministerie. 

Hunne belooning wordt gekweten nit de 
jaarlijksche toelage voor kleine onkosten aan 
bet regtscbllegie, bet kantongeregt of den amb
tenaar van bet openbaar ministerie verleend. 

A,·t. 22. Het is den concierges, boden en 
knecbts verboden: 

1°. hetgeen zij in trnnne bediening zijn te 
weten gekomen verder bekend te maken dan 
voor bet doen van bunne d ienst gevorderd 
wordt ; 

8 
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2°. ter teregtzitting als gemagtigden of raads
lieden van partijen of beklaagden op te treden. 

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

' Gravenhage, den 29sten Maart 1905. 

(get .) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie , (get .) J . A. L OKFF . 

(Ui(qeg. 12 April 1905.) 

l April 1905. BESLUIT, ter uitvoering van de 
artikelen 6 , cerste lid , en 35, eerste lid , 
van de Drankwet (Staatsblad 1904, n•. 235). 
S. 120. 

WIJ WILHELMINA, E N Z . 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 23 J anuari 1905, 
u•. 301 , afdeeling Binnenlandscb Bestuur ; 

Overwegende, dat ter uitvoering van de arti 
kelen 6, eerste lid, en 35, eerste lid , van de 
Drankwet (Staatsblad 1904 , n•. 235) door Ons 
eiscben behooren te worden vastgesteld, waar
aan met betrekking tot ruimte, licbt en Jucbt
verversching eene Jocaliteit moet voldoen om 
in aanmerking te kunnen komen, hetzij voor 
een door Burgemeester en W ethouders te ver 
leenen vergunning voor den verkoop van ster
ken drank in bet klein, met ui tzondering van 
die voor den verkoop, bedoeld in art. 1, tweede 
lid, letter b der wet , betzij voor een verlof voor 
den verkoop van alcoholhoudenden drank 
anders dan sterken drank ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
28 F ebruari 1905, n•. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 30 Maart 1905, 
n•. 2478, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bcpalen : 

§ 1. Eischen, bedoeld in a,·t. 6, eerste li d , 

der D rankwet. 

Art. 1. Orn voor eene door Burgemeester en 
W ethouders te ve rleenen vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein met uit
zondering van die voor den verkoop, bedoeld in 
art. 1, tweede lid , Jetter b der Drankwet, iu aan
merking te kunnen komen , moet ecne localiteit 
voldoen aan de eischen, omschreven in de arti 
kelen 2- 9 van Ons tegen woordig beslui t. 

2. De localiteit moet eene oppervlakte hebben 
van ten min ste 25 M• . 

3 . Indien de local iteit slechts een buiten
wand beeft, welke voldoet aan bet bepaalde in 
artikel 6, eerste lid , mag de diepte van die loca
liteit, gemeten van dien buitenwand , niet meer 
bedrageu dan tweemaal de lengte van dien wand . 

4. De boogte van de localiteit, gerekend van 
den vloer tot den onderkant van de daar boveu 
gelegen bintlang of tot bet plafond , mag ner
gens minder zijn dan : 

a. in buizen of gehouwde aanhoorigbeden 
van buizen, gebouwd v66r 1 Mei 190i>: :.!.80 M.; 

b. in huizen of gebouwde aanhoorigbeden 
van huizen , gebouwd of gebeel verbouwd na 
1 Mei 1905 : 3 M . ; 

met dien verstande, p at de hoogte niet min
der mag bedragen dan is bepaald bij de voor
scbriften, vastgesteld ingevolge artikel 1 of 
artikel 8 der W oningwet . 

5. Ten minste een wand van de localiteit 
moet buitenwand zijn over de voile afmeting , 
die de localiteit aan de zijde van dien wand beeft . 

6 . Ten minste een buitenwand van de loca
liteit rnoet gedeeltelijk bestaan uit een of meer 
lichtrnrnen van ongekleurd , doorzichtig glas , 
of uit een of mcer deuren , gedeeltelijk be
staande uit zoodanig glas. 

Indien de localiteit meer clan een b uiten
wand heeft en een buitenwand zich aan de 
zijde van den openbaren weg bevindt , moet 
deze voldoen aan bet bepaalde in bet eerste 
lid ; indien meerdere buitenwanden zicb be
vinden aan de zijde van den openbaren weg, 
moeten ten minste twee daarvan voldoen aan 
het bepaalde in het eer'ste lid. 

7. Van iedere der bepalingen van de arti
kelen 5 en 6 kan door Ons in bijzondere ge
vallen afwijking worden toegestaan ten aanzien 
van eene of enkele van rneerdere localiteiten , 
voor welke gezamenlijk ve rgunning wordt ge
vraagd, mits langs anderen weg dan in de 
artikelen 6 en 8 bepaalcl , volcloende daglicht 
in de locali te it binnent rede en op andere wijze, 
dan in art. 9 bepaald , voldoende gelegeuheid 
tot luchtverversching besta. 

8 . D e gezameulijke oppervlakte van b e t g las, 
bedoeld in het eerste lid van art. 6, mag nict 
minder bedragen dan een zesde gedeelte van 
de vloeroppervlakte der localiteit. 

Die glasoppervlakte rnag des daags niet be
dekt worden dan met een stof, welke bet dag
licbt niet belet binnen te treden ; behoudens 
hetgeen telkens, wanneer bet direc.te zonlicht 
in de localiteit valt, noodig is tot keering 
van dat zonl icht. 

9 . V an de licbtramen, bedoeld in bet eerste 
lid van art. 6, moet het bovengedeelte, beb
bencl e een oppervlakte van ten minste een zes-
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tiende dee! van de vloeroppervlakte der loca
liteit, beweegl/aar zijn, met dien verstande, 
dat door eene opening van gelijke grootte de 
buitenlucht in de localiteit kan worden binnen 
gelaten. 

De deuren , bedoeld in het eerste lid van 
art. 6, moeten beweegbaar zijn. 

Indien slechts een buitenwand gedeeltelijk 
bestaat uit lichtramen of deuren, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 6 , moeten in de 
localiteit bovendien eene of meer met de buiten
lucht in verbinding staande, niet in dien wand 
aangebrachte ventilatieopeningen aanwezig 
zijn, waarvan de gezamenlijke vrije doorlaat 
niet kleiner is dan een vijfhonderdste dee! van 
de vloeroppervlakte der localiteit. 

§ 2. Eischen bedoelcl in a,·t. 35 , eei·ste licl , 
cler Drankwet. 

10. Orn voor een verlof voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank, anders dan ster
ken drank, in aanmerking te kunnen komen, 
moet eene localiteit voldoen aan de eischen , 
omschreven in de artikelen 11- 18 van Ons 
tegenwoordig besluit. 

11 . De localiteit moet een oppervlakte 
hebben van ten minste 20 M' . 

12. Indien de localiteit slechts een buiten
wand heeft , welke voldoet aan het bepaalde 
in art. 15 , eerste lid , mag de diepte van de 
localiteit, gemet'en van dien buitenwand, niet 
meer bedragen dan tweemaal de lengte van 
<lien wand. 

13. De hoogte van de localiteit, gerekend 
van den vloer tot den -onderkant van de daar
boven gelegen bintlaag of tot het plafond, mag 
nergens minder zijn dan : 

a. in huizen of gebouwde aanhoorigheden 
van huizen, gebouwd v66r 1 Mei 1905: 2.80 M .; 

b. in huizen of gebouwde aanhoorigheden 
van huizen , gebouwd of geheel verbouwd na 
1 Mei 1905 : 3 M . ; 

met dien verstande, dat de hoogte niet min
der mag bedragen dan is bepaald bij de voor
schriften, vastgesteld ingevolge artikel 1 of 
artikel 8 der W oningwet. 

14. Ten minste een wand van de localiteit 
moet buitenwand zijn over de volle afmeting, 
die de localiteit aan de zijde van dien wand heeft. 

15. Ten minste een buitenwand van de loca
liteit moet gedeeltelijk bestaan uit een of meer 
lichtramen van ongekleurd, doorzichtig glas, of 
uit een of meer deuren, gedeeltelijk bestaande 
ui t zoodanig glas. 

Indien de localiteit meer dan een buiten
wand heeft en een buitenwand zich aan de zijde 

van den openbaren weg bevindt, moet deze vol
doen aan het bepaalde in het eerste lid; indien 
meerdere buitenwanden zich bevinden aan de 
zijde van den openbaren weg, moeten ten 
minste twee daarvan voldoen aan het bepaalde 
in het eerste lid. 

16. Van iedere der bepalingen van de arti- · 
kelen 14 en 15 kan door Ons in bijzondere ge
vallen afwijking worden toegestaan ten aanzien 
van eene of enkele van meerdere localiteiten, 
voor welke gezamenlijk verlof wordt gevraagd, 
mits langs anderen weg, dan in artikel 15 en 
17 bepaald, voldoende daglicht in de localiteit 
binnentrede en op andere wijze, dan in art. 18 
bepaald, voldoende gelegenheid tot luchtver
versching besta. 

17. De gezamenlijke oppervlakte van het 
glas , bedoeld in het eerste lid van art. 15 , 
mag niet minder bedragen dan een vierde ge
deelte van de vloeroppervlakte der localiteit. 

Die glasoppervlakte mag des daags niet be
dekt worden clan met een stof, welke het dag
licht niet belet binnen te treden ; behoudens 
hetgeen telkens , wanneer het directe zonlicht 
in de localiteit valt, noodig is tot keering van 
dat zonlicht. 

18. Van de lichtramen, bedoeld in het 
eerste lid van art. 15, moet het bovengedeelte, 
hebbende cen oppervlakte van ten minste een 
zestiende dee! van de vloeroppervlakte der 
localiteit, beweegbaar zijn, met dien verstande, 
dat door eene opening van gelijke. grootte de 
buitenlucht in de localiteit kan worden binnen 
gelaten. 

De deuren , bedoeld in het eerste lid van 
art. 15, moeten beweegbaar zijn. 

Indien slechts een buitenwand gedeeltelijk 
bestaat uit lichtramen of deuren, als bedoeld in 
het eerste lid van art. 15, moeten in de locali
teit bovendien eene of meer met de bliiten
lucht in verbinding staande, niet in dien wand 
aangebrachte ventilatie-openingen aanwezig 
zijn , waarvan de gezamenlijke vrije doorlaat 
niet kleiner is dan een vijfhonderdste deel 
van de vloeroppervlakte der localiteit . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblacl zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den lsten April 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

De 11finister van Binnenlandsche Zaken, 
(get .) KUYPER. 

(Ui tgeg. 15 April 1905.) 

8* 
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I April 1905. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeenteKockengen 
van 21 Maart 1905, bepalende, dat de ver
gunningslocaliteiten in die gemeente ge
durende den geheelen Zondag gesloten 
moeten zijn. S. 121. 

Geschorst tot 1 A.ugustus 1905. 

3 April 1905. BESLUIT , betreffende de ver
wisseling van drie ten honderd rente
gevende scbuldbekentenissen uitgegeven 
kracbtens de wet van 18 Maart 1905 
(Staatsulnd n•. 97) tegen inschrijving op 
het Grootboek der drie ten honderd rente-
gevcnde Nationale Schuld. . 122. 

WrJ WJLHEL)UNA, r:Nz. 

Gezien ):let bepaalde bij art. 5 der wet van 
18 Maart 1905 (Staatsblacl n•. 97) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, dd. 1 April 1905, n•. 93, Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art . 1. De krachtens de wet van 18 Maart 1905 

(Staatsb lad n•. 97) uitgegeven drie ten honderd 
rentegevende schuldbekentenissen, waarvoor 
verwisseling tegen inschrijving op het Groot• 
boek der drie ten honderd rentegevende Na
tionale Schuld wordt verlangd, kunnen tot dat 
einde, zoolaog zij niet zijn uitgeloot of aflos
baar gesteld, vergezeld van alle daarbij be
hoorende onverscheuen coupons en van het 
bewijs tot bekoming van nieuwe coupons op 
alle werkdagen van d"es voormiddags tien tot 
des namicldags twee uur worden ingeleverd 
bij het agentschap van het Ministerie van 
Financien te Amsterdarn. 

Zij worden vermeld op daarnevens te voegen, 
behoorlijk ingevulde en door clen inleveraar 
ondei-teekencle nommerlijsten, waarvan de for
mulieren tegen betaling van vijf cents per 
stuk bij genoernd agentschap verkrijgbaar zijn. 

Indien de agent van het Ministerie van 
Financien aanleiding vinclt, om niet dadelijk 
bij de overneming der schuldbekentenissen tot 
de afgifte van het bij art . 2, letter a, van clit 
besluit bedoelde bewijs over te gaan, ~eeft hij 
voor de ingeleverde stukken een bewijs van 
overneming af ; aan den voet van dit bewijs 
wordt gesteld eene door den ambtenaar, belast 
met de bewaring der gelden en geldswaarden 
bij het agentschap te onderteekenen verklaring, 
luidende: ,,Voor overneming van eene nomi
nate waarde van f . .. . . aan schuldbekente
nissen." Het door den agent en door even
genoemden ambtenaar onderteekende bewijs 
van overneming kan , van den derden werkdag 

na dien der afgifte af, worden verwisseld 
tegen een bewijs als bedoeld in artikel 2, 
letter a, van dit besluit. 

De voor deze schuldbekenten issen afgegeven 
recepissen kunnen, zoolang de gelegenheid tot 
inwisseling daarvan tegen definitieve schuld
bekentenissen niet is opengesteld, op dezelfde 
wijze als hiervoren is bepaald , tot verwisseling 
tegen inschrijviug op het hiervoren genoemde 
Grootboek bij het agentschap worden in
geleverd. 

2. , oor het bedrag van elke ingele,e,·de, 
in orde bevonden partij schuldbekentenisseu 
of recepissen worden· door den agent voor
noemd aan den inleveraar afgegeven: 

a. een gedagteekend bewijs aan den Yoet 
waarrnn eene door den in artikel 1, derdA lid , 
van dit besluit bedoelden ambtenaar te onder
teekenen verklaring wordt gesteld, luidende: 
,,Voor overneming van eene nominale waarde 
van f . .... aan scbuldbekentenissen (of rece
pissen)". 

Het door den agent en door evenbedoelden 
ambtenaar onderteekende bewijs geeft recht 
op eene inschrijving tot gelijk nominaal be
drug als dat der overgenomen schuldbeken
tenissen of recepissen , in het Grootboek der 
drie ten honderd rentegevendeN utionale Schuld , 
met ingang van rente als volgt: 

indien de afgifte geschiedt van 8 Augustus 
tot en met 7 Februari op den tusschen d ie 
beide dagen vallenden eersten dag der maand 
September; 

en indien de afgifte geschiedt van 8 Februari 
tot en met 7 Augustus, op den tusschen die 
beide dagen vallenden eersten dag der maand 
Maart ; 

b. een door den inleveraar in te vullen en 
te onderteekenen formulier van verklaring tot 
het bekomen der verlangde inschrijving met 
duplicaat daarvan. 

V oor de sub b bedoelde formulieren wordt 
vijf cents per exemplaar betaald. 

lndien de afgifte geschiedt v66r 8 Augus
tus 1905 zal door den inleveraar over de maand 
Maart 1905 rente .ad 3 ten honderd 's jaars 
moeten ,yorden bijbetaald. 

3 . Wanneer de afgifte der in het voorgaande 
artikel onder litt. a en b vermelde stukken 
geschiedt tusschen den 8sten en den laatsteu 
Augustus of tusschen den 8sten en den laat
sten Februari, wordt de respectievelijk op 
1 September of op 1 Maart daaraanvolgende 
verschijnende coupon van de ter overschrijving 
aangeboden schuldbekentenissen of recepissen 
aan den inleveraar teruggegeven. 

4 . De kapitalen waarvoor de bij letter a 
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van art. 2 bedoelde bewijzen zijn afgegeven, 
worden door de directie van de Grootboeken 
der Nationale Schuld ambtshalve in bet Groot
boek ingeschreven onder een hoofd van reke
ning, luidende : 

.,Schuldbekentenissen (schuld voortspruitende 
uit de verwisseling van krachtens de wet van 
18 Maart 1905 (Staatsblad n°. 97) uitgegeven)." 

De dagteekening van dit besluit en bet 
nommer waaronder bet in bet Staatsblad is 
geplaatst, worde mede in dat hoofd van reke
ning uitgedrukt. 

5 . De bij art. 2 bedoelde bewijzen worden, 
vergezeld van de daarbij behoorende formu
lieren, nadat deze behoorlijk zijn ingevuld en 
onderteekend, ingeleverd bij de directie van 
de Grootboeken der N ationale Schuld om· 
daarvoor op den voet der bepalingen, vast
gesteld bij het Vorstelijk besluit van den 
8sten December 1814 (Staatsblad n°. 111), door 
afschrijving van bet hoofd van rekening, ver
meld bij art. 4, -de verlangde inschrijving te 
bekomen. 

6 . Indien tengevolge van vertraagde inleve
ring der bij art. 2 vermelde stukken, of door 
onjuiste of onvolledige invulling en onder
teekening van bet bij dat artikel bedoelde 
formulier, de verlangde inschrijving eerst kan 
geschieden met lateren ingang van rente dan 
in de afgegeven bewijzen is uitgedrukt, kan 
door Onzen Minister van Financien machtiging 
worden gegeven tot uitbetaling der verschul
digd gebleven renten, voor zoover deze niet 
zijn verjaard. 

7. Door den agent van bet Ministerie van 
Financien te Amsterdani wordt dagelijlq; aan 
de A lgemeene Rekenkamer opgave gedaan van 
de volgens dit besluit overgenomen schuld 
bekentenissen of recepissen en daarvoor af
gegeven bewijzen, rechtgevende op inschrijving. 

De overgenomen schuldbekentenissen of 
recepissen worden dadelijk na afgifte der bij 
het voorgaa.nde lid bedoelde bewijzen, bij bet 
genoemde agentschap voorzien van een ken
teeken, dat zij van onwaarde zijn, om a.lzoo 
later bij de Algemeene Rekenkamer te worden 
overgebracht. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, da.t gelijktijdig 
in bet Staatsblad en in de Staatsco~ant zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 3den April 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minisfe,· van Financien, 
(get. ) HARTE V. TECKLENBURG. 

(Uitgeg . 6 ~4.pril 1905.) 

3 April 1905. BESLUIT, houdeude toekenning 
van bet eereteeken, ingesteld b ij besluit 
van 19 Februari 1869 (Staatsblacl n°. 24) 
voor hen die deelgenomen hebben aan 
krijgsverrichtingen tegen het landscbap 
J)janibi. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien bet Koninklijk besluit van 19 Fe
bruari 1869 (Staatsblad n°. 24) tot instelling 
van een eereteeken, ter uitreiking aan hen, 
die deelnamen aan belangrijke krijgsbedrijven; 

Overwegende, dat de sedert 18 Maart 1901 
in b et Jandschap Djambi gevoerde operatien 
onder de belangrijke krijgsbedrijven zijn te 
rangscpikken , althans tot 26 April 1904, toen 
aldaar, met en door den dood van den ex-sul tan 
Taha een andere toestand intrad ; 

En willeude een bewijs geven van Onze 
hooge tevredenheid over de bonding, door 
Onze troepen bij die krijgsverricbtingen be• 
toond; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Kolonien en van Marine van 20 Maart 1905, 
litt. C, 2de bureau, n°. 25 , en van 30 Maart 1905, 
bureau S/ B, n°. 59; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Het eereteeken, ingesteld bij bet hooger ge

noemd K oninklijk besluit, wordt toegekend 
aan allen die bebben deelgenomen aan de 
hooger vermelde krijgsverrichtingen tegen bet 
landscba.p Djambi, binnen bet tijdstip van en 
met 18 Maart 1901 tot en met 26 April 1904 ; 

zullende de bun deswege uit te reiken gesp 
bet opschrift dragen: 

.,Djambi 1901-1904". 
Onze Ministers van Kolonien en van Marine 

zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, waa rvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Oorlog, aan den Kanselier der 
Nederlandscbe Orden en aan de Algemeene 
Rekenkamer . 

H et Loo, den 3den April 1905. 
(get .) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, (get.; IDENBURG. 
De Minister van Marine, .1£LLJs. 

3 April 1905. BESLUIT, houdende handhaving 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
der provincie Zi.idhollancl, waarbij goed
keuring is onthouden aan eene gemeente
begrooting, op grond dat de raad daarop 
niet heeft uitgetrokken eerre som voor de 
bezoldiging en uitrusting van een derden 
politieagent, waarvan de noodza.kelijkbeid 
door den burgemeester is aangetoond. 
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WIJ WILHEL~HNA , r::n. 
Bescbikkende op bet beroep, ingestelcl door · 

den raad der gemeente Hellei:oetsluis, tegen 
bet besluit van Gcdeputeerde taten rnn Zttid
holland d.d. '20j2'2 December 1904, 13. n•. 5358, 
3de afd. G. S. n•. 711, waarbij goedkeuring 
is ontbouden aan de begrooting der plaatse
lijke inkomsten en uitgaven dier gemeente 
voo r bet d icnstjaar 1905 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
scbillen van bestuur, geboord, advies van 
15 Maart 1905, n•. 20; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 Maart 1905, 
n•. 2790, afd. B. 13. ; 

Overwegende : dat de gemeenteraad van H el· 
le-voetsluis :dch niet kunnende vercenig~n met 
bet denkbeeld ,·an burgemeester en wethou
ders om bet tractement en de kosten van klee
ding, onderscheidenlijk ten bed rage van f 500.
en f 70.- voor nog een aan te ~tcllen agent 
van politie op de begrooting van 1905 uit te 
trekken, de dcsbetreffende artt. 2 en 3, rnlg
nummers 61 en 62. Hoofdstuk lIT, Afdeeling I, 
met be.doeldc bedragen hceft verminde rd en 
vastgesteld op .f 1210.- en f 160.-; 

dat Gedeputccrde Staten van Z ttidho/land bij 
bun bovcnvermeld besluit hebben overwogen, 
dat waar de burgemees ter, die volgens art. 191, 
lid· 3, der gemeentewet de dienaren van politie 
heeft aan te stellen, overtuigend de noodzake
lijkheid aantoont van de benocm ing van een 
derden politieagent, de raad hem daartoe iu 
staat behool't te stellen door uitt1·ekking van 
voldoende bedragen voor bezoldiging en uit
rustiug der politiedieuaren op de begrooting ; 

dat waar de raad ook na aandrang hunner· 
zijds niet genegen bleek, daartoe ove1· te 
gaan, deze begrooting, waarop niet het voor 
den dienst der politie noodzakelijk bedrag is 
uitgetrokken, niet kan worden goedgekeurd ; 

dat de raad der gemeente H ellevoetsluis van 
dit besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons 
in beroep is gekomen, daarbij aanvoerende, 
dat hij zicb niet kan vereenigen met het ge
voelen van Gedei,uteerde Staten , dat verster
king van bet politiepersoneel noodzakelijk is; 

Overwegende, dat, zooals de dienst van de 
politieagcnten te H ellevoetsluis thans geregeld 
is , de beide agenten en de nachtwaker beur
telings de nachtwacht doen , terwijl zij nimmer 
vrije dagen hebben, doch slechts een maal 
per jaar enkele verlofdagen; 

dat de agenten ten min ste 12 uren per etmaal 
dienst doen en, rekent men er van af enkele 
rusturen, er geen sprake van is dat geregeld 
een man op straat surYeilleert ; 

dat de gemcenteraad van Hellevoelsluis, door 
den bnrgemeester met evengenoemde foiten in 
kennis gesteld , in het belang der veiligheid 
en van een behoodijk politietoezicht, overeen 
komstig het voorstel van den burgemeester, 
het politiepersoneel met een agent had behoo
ren te vermeerderen, en diensvolgen s op de 
begrooting voor 1905 de voor de jaarwedde 
en de kosten van kleeding van dien derden 
agent benoodigde som had behooren uit te 
trek ken ; en dat Gedeputeerde Staten van Zuid
holland toen de raad weigeracbtig bleef aan 
deze verplichting te voldocn, hunne goedkeu
ring aan de voormelde begrooting terccht heh
hen onthouden; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

3 April 1905. MISSI VE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provincien, betrcffende ge
lijknamigP. gemeenten . 

Door bet bestuur van eene gemeente, wier 
naam letterlijk overeenstemt met dien van eene 
andere gemeente, wordt mijne aandacht ge
vestigd op bet bezwaar, dat veelvuldig wordt 
ondervonden, indien bij bet adresseeren Yan 
brieven aan het bestuur of den ambtenaar van 

, den burgerlijken stand van zoodanige gemeente 
alleen de naam der gemeenle zonder nadere aan
duiding wordt vermeld. De vertraging in de be
zorging aan bet juiste adres kan ook aan bijzon
dere _personen belangrijk nadeel veroorzaken. 

Naar aanleiding hiervan heh ik de eer Ute 
verzoeken de gemeentebesturen in Uw gewe t 
uit te noocl igen voor zooveel noodig te bevor
deren dat bij gelijknamige gemeenten eene 
korte aanduiding, hetzij van de provincie, 
waartoe de gemeente behoort, het:dj van de 
plaatselijke Jigging, elken twijfel omtrent den 
geadresseerde wegneme. 

D e Minister van Bimumlandsche Zaken, 
V oor den Minister, 

De Sect etaris-Generaal' (get.) DIJ CKMEE STER. 

4 A]Y,-.il 1905. B1<:s1.u1-r, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk bcsluit van 15 Mei 1884 
(Staalsblad n°. 107), houdende vaststelling 
van voorschriften tot bescherming der 
teelt en tot regeling der visscherij van 
schelpdieren in de Zuiderzee, de Wadden , 
de Lattwe:rzee en den Dollnrt, zooal~ het is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 8 Ja
nuari 1885 (Staatsblad n•. 3). S. 123. 
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WIJ WILHEL:\lINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat , Handel en Nijverheid van 17 F e
bruari 1905, L •. IJ , afdeeling Handel en 
Nijverh eid en van Financien van 28 F ebru
ari 1905, n°. 4, Domeinen ; 

Gelet op artikel 9 der wet van 21 J un i 1881, 
(Staatsblacl n°. 76); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Maart 1905, n°. 20); 

Gezien de naclere voordracht van Onze voor
noemde Ministers van 18 Maart 1905, L•. D., 
afdeeling Handel en Nijverheid en van 
30 .Maart 1905, n°. 45, afdeeling Domeinen ; 

H ebben goedgevonclen en verstaan : 
te bepalen als volgt : 

Ee11ig ar tikel. 

Artikel 4 van bet Koninklijk besluit van 
15 Mei 1884 (Staatsblart n°. 107), houclende 
vaststelling van vo.:>rschriften tot bescherming 
der teelt en tot regeling der visscherij van 
schelpdieren in de Zuiderzee, de Waclden , de 
Lauwerzee en den Doi/art, gcwij 7,igd bij Konink
lijk besluit van 8 Januari 1885 (Starrfsblad n°. 3), 
woi:_dt gelezen als volgt : 

,.Door de zorg van Onzen Ministe t· van 
Financien worden de aan cle open bare visscherij 
onttrokken vischplaatsen, gesplitst in ?:oodanige 
perceelen als doelmatig 7,al blijken, voor een 
bepaalden termijn verpacht , hetzij in het open
baar op bij de verpachting bekend te maken 
voorwaarden, hetzij ondershands." 

Onze .Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheicl en van Financien 7,ijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, clat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 4den April 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De llfin. van Waterstaat, Handel en Nijve1·heid, 
(get. ) DE MAREZ 0YENS. 

De Minister van J:ilinanciiin, 
(get.) H A.Rn: v . TECKU:NBURG. 

(Uitgeg. 18 April 1905.) 

4 April 1905. B!!:SLUIT, houdende beslissing 
dat bij gebrekkige overlegging van stukken, 
bedoeld bij art . 5 der Hinderwet, (W et van 
2 Juni 1875, Staatsblad n°. 95) op eene 
aanvrage tot vergunning krachtens d ie wet 
niet kan worden beschikt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Besch ikkendc op het beroep, ingesteld door 
M. J ooSSTENS te 's Gravenhage, tegen het be-

sluit rnn burgemeester en wethomlers Jier 
gemeente dd . 23/26 Juni 1903, n". 6096 24, 
3• afd., waarbij aan J . A . KRUL vergunning 
is verleend voor het oprichten van ecn gas
motor voor 25 paardekrac!hten , ter voortb ren
ging van ele_ctrischen strobm 'voor vcrlichting 
en voor bet drijven van eene chocoladefnbriek 
in de perceelen .J: oordeinde 44 en 46 en l\Iolen
straat 6; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gchoord, advics van 
17 Augustus 1904, n° . 66; 

Op de voordracht van Onzcn Minister van 
Waterstant , Handel en Nijverheid van 30 Maart 
1905, n°. 264, afd. H. en N .; 

Overwegende. dat tegen het ve rleenen de r 
bovenvermelde vergunning bij bnrgemeester 
en wethouders bezwaren zijn ingebracht onder 
anderen door M. J ooss'flrn s , eigenaar en ge
bruiker van een aan voornoemde perceelen 
grenzend huis , op grond van vrees voor ve r
meerdering; 

a. van den door hem bereids ondervonden 
hinder van geruisch en gedreun ; 

b. Yail brandgevaar, waardoor zijn pand 
minder geschikt 7,a\ wordon voor bewoning 
en dus in waarde zal dalen ; terwijl bovendien 
de mogelijkbeid bestaat, dat do voortdureude 
tri llingen verzakkingen en dientenge,olge 
scheuren in zijn huis ,m\len voroorzaken : 

dat burgemeester en wethouders van's G-ra
venhage h ierop bij h un in hoofde dezes ver
meld besluit de gevraagde vergunning hebben 
verleend onder de volgende voorwaitrden : 

a. dat bet lokaal, bes temd voor plaats ing 
van generator, gasmotor en dynamo, van een 
stoenen vloer voorzien ·en met een ijzeren 
balklaag, waartusschen gemetselde troggewel
ven, gedekt moet worden ; 

b. dat de generator, de gas motor en de dynamo 
geplaatst moeten wordeu op afzonderlijke , op 
de zandplaat aangelegde van steen gemetselde 
fundeeringen , welke ten minste 0.70 :M:. ver
wijderd moeten blijven van aangren?:ende 
scheidingsmuren ; 

c. dat bet afgewerkte gas gerllischloos moet 
worden afgevoerd naar onder den g rond ge
plaatste uitlaatpotten en van daar door middel 
van een ijzeren buis, reikende tot v ie r :M:e ter 
boven het dakvlak van bet perceol der in
ricbting ; 

d. dat de assen en stoelen, dienende tot het 
overbrengen der beweging op de werktuigen, 
moeten rusten op muren, binten of kolommen:, 
behoorende tot uf staande op bovengenoemde 
kadastrale perceelen ; 

e. dat tusscben des avoncls tien en des mor-
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gens zes uren van den moter geen gebmik 
mag worden gemaakt, noch hoorbaar in de 
inrichting mag worden gewerkt ; 

dat M. Joossn;Ns van het besluit van burge• 
meester en wcthouders bij Ons in bcroep is 
gekomen , daarbij aanvoerende, dat zijne be
zwaren geenszins zijn ondervangen door de 
gestelde voorwaarden ; on er op wijzende, dat 
hem het uitoefenen v1m zijn bedrijf gedeeltelijk 
onmogelijk zal worden gemaakt, vermits het 
hem tengevolge van dreuningen en trillingen 
niet mogelijk zal zijn met vaste hand te gra• 
veeren en te etsen, omdat zijn atelier onmid. 
dellijk grenst aan de machinckamer; 

Overwegende, dat volgens art. 6 der Hinder
wet bij ecn verzoek om vergunning moeten 
worden overgelegd: 

1°. eene nauwkeurige beschrijving van de 
plaats waar de inrichting zal worden gesteld, 
eene opgave van hetgeen in de inrichting zal 
worden vervaardigd of verzameld, benevens 
van de heweegkracht die daarbij wordt aan· 
gewend ; 

2°. eene plattegrnndteekening op eene schaal 
van ten minste 1 op 260, aanduidende de uit
en inwendige samenstelling der inrichting en 
toebehooren ; 

dat deze beschrijving en teekcning gevorderd 
worden , opdat het bestuu r dat de vergunning 
verleend eene juiste voorstelling verkrijge van 
de inrichting die zal worden opgericht, en 
tevens opdat - is de vergunning eenmaal 
verleend - steeds kunne worden nagegaan , 
of in de inrichting niet, in strijd met de wet, 
verandering wordt gebracht; 

dat de aanvrage van J. A. KRUL kennelijk 
in hoofdzaak de strekking heeft, dat hem ver
gunning moge worden verleend voor de op
richting van eene chocoladefabriek; 

dat ware dit anders, zij niet in overeen
stemming zou zijn met de Hinderwet, die 
vergunning vordert, niet voor een stoom- of 
gaswerktuig waardoor eene inrichting gedreven 
wordt, maar voor de inrichting die door het 
stoom- of gaswerktuig wordt gedreven in baar 
geheel; • 

dat nu echter de beschrijving en teekening . 
als beschrijving en teekening van eene choco
ladefabriek niet aan de eischen der wet vol
doen, daar zij geen volledige en duidelijke 
voorstelling van die inrichting geven ; 

dat burgemeester en wethouders op de 
aanvrage zooals zij bij hen was ingediend, 
mitsdien geene beschikking hadden mogen 
nemen-. 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van burgemeester en wethouders van 's G,·a· 
venhage, te verklaren, dat omtrent de aanvrage, 
zooals zij was gedaan, geene beschikking kon 
worden genomen . 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast enz. (W. Y. B. A.) 

4 April 1906. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van briefport voor de briefwisseling over 
dienstzaken van de Landweerdistricts• 
commandanten met verschillende autori
teiten. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 1 van bet Koninklijk besiuit 
van 19 December 1892 (Staatsblad n°. 284); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid, van 29 Maart 
1906, n°. 1176, Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. In te trekken de vrijstellingen van port 

voor de briefwisseling over dienstzaken toe• 
gekend aan den voormaligen hoofdofficier 
voor het Reservekader ; 

2°. Vrijstelling van port te verleenen voor 
de briefwisseling over dienstzaken van de 
Landweerdistrictsco=andanten, 

met de gemeentebesturen, 
alsmede, doch beperkt tot het district, waarin 

de commandant zijne functien uitoefent, met: 
de rectoren der gymnasia ; 
de directeuren der hoogere burgerscholen ; 
de directeuren en besturen van Rijks-, ge-

meente- en bijzondere kweekscbolen en normaal
lessen voor onderwijzers en onderwijzeressen ; 

de hoofden van scbolen ; 
de besturen of commandanten der vereeui

gingen tot oefening in den wapenhandel ; 
de besturen of commandanten van weerbaar• 

heidscorpsen en met 
het person eel van de Land weer. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal warden gezonden 
aan Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Oorlog. 

Het Loo, den 4 April 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat , Handel en Nijverheid, 
(get. ) DX MAREZ OYENS. 

4 April 1906. B.ESLUIT, houdende vrijstelling 
van briefport voor de briefwisseling van 
den hoofdofficier belast met de mandatee
ring, met de ontvangers der directe be
lastingen. 
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' WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 19 December 1892 (Sfaatsblacl n°. 284); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 29 Maart 
1905, n°. 1177, Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. In te trekken de vrijstelling van port 

voor de briefwisseling over dienstzaken bij 
Koninklijk besluit van 16 November 1896, 
n°. 39, verleend aan den hoofdofticier, belast 
met de mandateering, met de directeuren der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen; 

2°. Vrijstelling van port te verleenen voor 
de briefwisseling over dienstzaken van den 
hoofdoflicier, belast met de mandateering, 
met de ontvangers der cli recte belastingen. 

Onze Minister van ·waterstaat, Handel en 
ijverheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan Onze Ministers van Oorlogen van Financien. 

Het Loo, den 4den April 1905. 
(.flet.) WILHELMINA. 

De Min. van Watersfaat, Handel en Nijverheid, 
(.flet. ) D.E MAREZ pn:Ns. 

5 April 1905. BESLUIT, houdende vaststelling 
van den omvang van het examen voor 
adjunct-inspecteur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 31 Maart 1905, n°. 51 (Afdeeling 
Personeel) ; 

Gelet op artikel 32 van Ons besluit van 
30 Maart 1904, n°. 19; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Het examei:i voor adjunct-inspecteur der 

clirecte belastingen, invoerrechten en accijnzen 
omvat de volgende onderwerpen: 

A. Alge1neen. 

Begrip en verdeelingen van het recht; wet 
en besluit, ontstaan, verbinclende kracht, uit• 
legging. 

B. Bwrgerlijk Recht. 

Natuurlijke persoonlijkheid, Nederlander• 
schap, domicilie; in hoofdtrekken de bepalingen 
omtrent huwelijk en huwelijksvermogensrecht, 
afstamming, minderjarigheid, ouderlijke macht, 
voogdij en curateele. Rechtspersonen, begrip 
en soorten; in hoofdtrekken de bepalingen 
omtrent zedelijke lichamen en coi:iperatieve 
vereenigingen. 

Begrip en verdeelingen van zaken; overzicht 
cler zakelijke rechten. 

Begrip en verdeelingen der verbintenissen, 
ontstaan en tenietgaan. Begrip en verdeelingen 
der overeenkomsten, vereischten en gevolgen; 
in hoofdtrekken de bepalingen omtrent koop 
en verkoop, huur en verhuur, maatschap, ge
vestigde renten, lijfrenten, lastgeving en borg· 
tocht. 

In hoofdtrekken de bepalingen omtrent de 
rechten der schuldeischers, voorrang, faillis• 
sement en su rseance van betaling. 

Beknopt overzicht van het erfrech t. 
In hoofdtrekken de bepalingen omtrent het 

bewijs, inzonderheid het schriftelijk l>ewijs, en 
de verjaring. 

G. Handel8recht. 
Verhouding van het W etboek van Koop

handel tot het Burgerlijk Wetboek. 
Kooplieden, daden van koophanclel , koop

mansboeken. Eigenaars, medereeders en boek
houders van zeeschepen. De vi>nnootschappen 
van koophandel. 

Begriµ van wisselbrieven en antler hanclels
papier, rechtsgevolgen. Verzekering in het 
algemeen, in hoofdtrekken. 

D. Burget·lijke Rechfsvordering. 

Rechterlijke bevoegdheid. Rechtsingang, ver
tegenwoorcliging van partijen; de rechtsmid
delen ·tegen rechterlijke uitspraken, in hoofcl
trckken. 

Algemeene regelen omtrent executie ; in 
hoofdtrekken de bepalingen omtrent uitwinning 
van roerende en onroerende goederen en om• 
trent lijfsdwang. 

Het conservatoi r beslag, in hoofdtrekken. 

E. Strafi·echt. 

De onclcrwerpen behandeld in het late boek 
van het Wetboek van Strafrecht. 

De feiten, strafbaar volgens het 2de boek 
van dat W etboek, waarbij ambtenaren als zoo
danig betrokken zijn. 

F. Strafvorde-ring. 

Rechterlijke bevoegdheid. Het vooronder
zoek, in hoofdtrekken ; het aanhangig maken 
der zaak ter terecbtzitting; de recbtamiddelen 
tegen rechterlijke uitspraken, in hoofdtrekken. 

Tenuitvoerlegging van arresten en vonnissen. 
Het bewijs. 

G. Fiscaal Recht. 
De bepalingen van het fiscale recht (directe 

belastingen, invoerrechten en accijnzcn) die 
met het gemeene recht in verband staan. 
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Onze Minister van Financien belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

Het Loo, den 5den April 1905. 
(get. ) WILHELMI .i: A. 

De 11finisler van Financilin, 
(qet. ) HAR'l•E VAN TECKLENBURG. 

6 A1iril 1905. BESLUIT, houclende vestiging 
van eene eerste wacbt a:m de Scheveningsche 
visscher.Yhaven en aauwijzing van d~ ge• 
meente 's Gnivenhage, als losplauts voor 
den invoer ter zee. S. 124. 

WIJ WILHELMll.~A, t:Nz. 
Op de voordracht van Onzon Minister van 

Financien van 1 April 1905, n•. 59, Invoer• 
recbten en Accijnzen; 

Gezien de artt. 6, 9 en 55 der Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 ( taatsblad n•. 88) 
en de artt. 1, 48 en 58 van het Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1872 lSlaatsblad n•. 19), 
gewijzigd bij clat van 12 Maart 1876 (Staalsblad 
n•. 58); 

Gelet op de K oninklijke be luiten van 
10 December 182"2 (Staatsblad n•. 50) en van 
15 April 1872 (Sfaatsblad n•. 47); 

Hebbcn besloten en besluiten: 
Art. 1. Aan de visscbersbaven te Scheve· 

ningm (Burgerlijke gemeente 's (havenhage) 
wordt gevestigd eene eerste en uiterste wacht 
voor de in• en uitklaring van schepen . 

2. De gemeente 's Gravenhage wordt aange• 
wezen als losplaats van goederen die ter zee 
worden aungebracbt. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
vijftienden dag na dien der plaatsing in het 

taatsblad. 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat .in bet 
Slaatsblad en in de Staatscottran t zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 6den April 1905. 
(get. ) WILHELMI.i: A . 

De Ministe.· van Financiiin, 
(get. ) H ARTE VAX T>:CKD:NBURG. 

( Uitgeg. 2:2 April 11!06.) 

7 Ap,·il 1905. B1,SLUIT, tot nadero wijziging 
en aanvulling van artikel 12 van het Ko· 
ninklijk besluit van 2 November 1898 
( taa/sblad n•. 227), gewijzigd en aangevuld 
bij dat van 4 l\faart 1 99 ( faatsb/ad n•. 75), 
tot regeling van de porten en rechten der 
brieven en andere stukken, welke worden 
uitgewisseld tusschen Nederland en de 
landen tot de Algemeene Postvereeniging 
behoorende, alsmede de landen welke niet 
tot die ,ereeniging behooren. . 125. 

W IJ 1VlLHEL~IlNA, xxz. 

Op de voordracht van Om,;en Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 17 Fe• 
bruari 1906, n•. 587, P osterijen en Telegrafie; 

Gelet op artikel 25 der wet van 15 April 1891 
(Staatsblad n•. 87), alsmede op de te Washington 
gesloten overeeo komst van 15 J uni 1897, tot 
uitwisseling van brieven en doosjes met aan. 
gegeven waarde; • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1905, n•. 20) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en ijver• 
beid van 20 ::Uaart 1905, n•. 995, P osterijen en 
Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be• 
palen betgeen volgt: , 

Art. l. Artikel 12 van bet .K oninklijk be• 
sluit van 2 November l 98 (Staatsblad n•. 227) , 
zooals dat oader is vastgestelcl bij het Ko• 
ninklijk besluit van 4 Maart 1899 (Staatsblacl 
n•. 75), wordt gelezen als volgt: 

,,De brieven met aangegeven waarde zijn 
onderworpen : 

,,1°. aan bet gewone port der brieven en een 
,,vast recht wegens aanteekening van 10 cent; 

,,2". aan een recht van verr;ekering, voor 
,,elk bedrag van 800 franken of gedeelte rnn 
,,800 franken aangegeven waarde: 

,,a. voor Belgiii van 2 • / , cent. 
,,b. voor Dttilsch/and, alsmede voor de landen, 

,,kolonien en bezittingen, waarmede Nederlanct 
,.rech tstreeks over zee eene postgemeenschap 
,.onderboudt, bij verzend ing langs dien recht• 
,,streekschen zeeweg, van 6 cent, en 

,.c. voor al de overige landen van 1'2 ' / , cent, 
,,een en antler onverm inderd een afzonderlijk 

,,recht van 5 cent voor elk bedrag van 800 
,,franken of gedeelte van 800 franken aan• 
,.gegeven waarde, voor het vervoer over zee 
,,verscbuldigd aan elk land, betwelk dit recbt 
,,in bet betrokken vervoer heft. 

,,De doosjes met aangegeven waarde zijn 
,,onderworpen : 

,,1 °. aan een port ten bed rage van zooveel 
,,maal 26 cent, als het aantal landen bedraagt, 
,,waarover bet vervoer zicb uitstrekt, verboogd 
,,bij vcrvoer over zee, met een port van 
,,50 cent voor elk land, dat aan dit laatste 
,,vervoer deelneemt; 

,,2". aan een recbt van verzekering, als bier• 
,,boven voor brieven met aangegeven waarde 
,,is bepaald, beboudens dai voor de cloosjes 
,,naar Belgie een recbt van 6 cent ,oor elk 
,,bedrag van 800 franken of gedeelte van 800 
,.franken wordt geheven. 
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.,De porten en rechten in dit artikel ver
.,meld, zijn bij vooruitbetaling te voldoen." 

2. Dit besluit treedt in werking 01) den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Min ister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscourant wordt geplaatst en 
waarvan afschrift aan den Raad van State 
zal worden gezonden. 

Het Loo, den 7den April 1905. 
(get. ) WlLHELMlN A. 

De Min. van Wafersfaat, Handel en Nijverheid, 
(qet.) DE MAREZ OYENS. 

( Uit_qeg. 20 April 1905.) 

7 Ap,·il 1905. Bl!:SLUIT, tot bekrachtiging van 
een reglement van politie voor de scheep
vaart en de vlotvaart op den Rijn met 
inbegrip van de Waal en de L ek. S. l:.!6. 

WIJ WlLHEL1HMA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat , Handel en Nijverbeid vun 2 Maart 
1905, La. K , Afdeeling Waterstaat, en van 
Buitenlandsche Zaken, a. i. van den llden 
Maart 1905, n° . 2815, 2de afdeeling; 

Gezien bet door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in bare zitting van 10 September 
1904 vastgesteld reglement van politie voor de 
scheepvaart en de vlotvaart op den Rijn ; 

Gelet op de artikelen 1, 32 en 46 der Her
ziene akte omtrent de Rijnvaart van l 7 Oc
tober 1868, voor zooveel noodig goedgekeurd 
bij de wet van 4 Apri l 1869 (Staatsblad n°. 37) ; 

DPn Raad van .State geboord, advies van 
28 Maart 1905, n°. 26; 

Gezien de nadere voordracbt van Onze voor
noemde Ministers van 3 April 1905, L•. L, 
afdeeling Waterstaat en van den 4den d.a.v., 
2de afdeeling, n°. 4363; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1 °. het bovenbedoeld, bierbij gevoegd reg le· 

ment van politie voor de scbeepvaart en de 
vlotvaart op den Rijn zal van kracht zijn voor 
de l'ivier den Rijn met inbegrip van de Waal 
en de Lek; 

2°. bet reglement, vastgesteld bij Koninklijk 
bes! uit van 9 October 1897 (Staatsblad n°. 204) 
en achtereenvolgens gewijzigd . bij de Ko
ninklijke besluiten van 4 September 1899 
(Staatsblad n°. 206) en 3 September 1900 
(Staatsblacl n°. 156) wordt bij de inwerking
treding van het sub 1°. bedoelde reglement 
ingetrokken. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na de dagteekening van het Staatsblarl 
en de Staafscowrant, waarin bet is geplaatst. 

Onze Ministers van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en van Buitenlandsche Zaken , a. i. 
zijn belast met de uitvoering van. dit beslui t, 
dat tegelijkertijd in bet Staatsblad en in de 
Sfaafscour01it geplaatst en aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo , den 7den April 1905. 
(get. ) WlLHELMIN A. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) DE MAREZ OYEN~. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, a. i., 
(qet. ) . EL us. 

(Ui~qeg. 12 Mei 1905.) 

REGLEMENT VAN POLITIE voor de 
scheepvaar.t en cte vlotvaart --0p den Rijn. 

Algemeene verplichtingen der schlppers 
en vlotvoerders, enz. 

§ 1. 1 °. De schippers van vaartuigen van 
allerlei soort, de vlotvoerders en de schippers 
van veren, de eigenaren van molens op vaar
tuigen, bad inrichtingen of andere inricbtingen 
die zich aan of op den Rijn bevinden, en 
insgelijks de personen 'die belast zijn met het 
toezicht op of de opening van schipbruggen, 
zijn verplicht er voor te waken dat weder
zijdsche belemmeringen en beschadigingen 
worden vermeden , ook voor zoover in het 
hierna bepaalde geen bijzondere voorsch riften 
gegeven zijn. 

2°. Voor elk schip of vlot moet een schipper 
of vlotvoerder zijn aan te wijzen. Deze moet 
gedurende de reis steeds op bet schip of vlot 
aanwezig zijn . Bij verhindering van den sch ip
per of vlotvoerdr,r moet een gescbikte plaats
vervanger worden aangewezen. 

3°. Op ieder schip of vlot moet de voor de 
bediening gevorderde of voorgeschreven be
manning ged1,1rende de vaart aanwezig zijn. 

Belasting en grootste toegelaten dlepgang 
der schepen. 

§ 2. 1°. Geen schip mag dermate beladen 
z ijn, dat zijn diepgang de lijn overschrijdt, welke 
den grootsten tocgelaten diepgang aanwijst. 

Ter aanwijzing van den grootsten toegelaten 
diepgang dienen krammeu, die bij scbepen van 
een lad ingsverrnogen van 15,000 K.G. (300 cen
tenaars) of rneer volgens de gegevens van het 
scheepspatent zijn aan te brengen. Deze kram
men moeten door de schippers duidelijk zicbt
baar gehouden worden met witte of gele kleur 
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op een donkeren of met zwarte kleur op een 
licbten grond. 

20. Bij alle schepen mag de onderkant der 
krammen, die den grootsten toegelaten diep
gang aanwijzen, in bet midden van bet scbip 
niet hooger liggen dan de bovenkant van bet 
gangboord. · 

3°. Boven de krammen die den grootsten 
toegelaten diepgang aanwijzen, moet eene 
scheepsboordhoogte van ten minste 30 c.M. 
boven water gelaten worden,metdien verstande, 
dat bij schepen met vasten .,tennebaum" deze 
laatste in de scbeepsboordboogte mag worden 
medegerekend. 

Overigens gescbiedt de bepaling van de 
scheepsboordboogte bij scbepen van een ladings
vermogen van 15,000 K.G. (300 centenaars) of 
meer, volgens de gegevens van bet scbeeps
patent. 

4°. Op Rijnzeeschepen, die bunne deugdelijk
beid voor de zee- en kustvaart door een classi
ficatie-certificaat van de maatscbappij voor 
scheepsclassificatie .,Germanische Lloyd" te 
Berlijn of van eene andere door alle Oever
staten al bevoegd erkende classificatie-maat
scbappij bewijzen, en van eene diepgangslijn 
voorzien zijn, zijn de vorenstaande bepalingen 
niet van toepassing. 

5°. Op bet gedeelte der rivier boven het 
Spijksche ve.er moet bij de schepen, die niet 
van een vast dek voorzien :'lijn, van een ladings
vermogen van minder dan 50,000 K.G. (1000 cen
tenaars) de scbeepsboordboogte van 30 c.M. 
boven water slechts aan de voor- en achter• 
zijde van bet schip aan bet einde der opzet
boorden voorbanden zijn; in bet midden vnn 
bet scbip is eene scbeepsboordhoogte van 
15 c.M. boven w11ter voldoende. Wanneer zulke 
schepen in bet midden eene scheepsboofd
hoogte van minder dan 30 c.M. boven water 
hebben, moeten zij zoowel gedurende de vaart 
als bij bet stilliggen voorzien zijn van ten 
minste 30 c.M.. hooge sterke~ dichte opzet• 
boorden die aan den golfslag voldoenden weer
stand bieden. 

6°. De in deze paragraaf vervatte voor• 
schriften zijn niet van toepassing op vaar
tuigen van een ladingsvermogen van minder 
dan 15,000 K.G. (300 centenaars). De ten 
aanzien van zoodanige schepen door de Oever· 
regeeringen uitgevaardigde bijzondere bepa
lingen blijven evenwol van kracht. 

Uitrusting van de schepen. 

§ 3. 1°. Vaartuigen van allerlei soort moeten 
zoodanig ingericht, uitgerust en bemand zijn, 
dat de veiligheid der zicb daarop bevindende 

personen niet in gevaar wordt gebracht en 
storingen van bet openbaar verkeer zoo veel 
mogelijk vermeden worden. 

Dit geldt inzonderheid ook voor de met 
eigen beweegkraoht varende vaartuigen van een 
ladingsvermogen van minder dan 15,000 K.G. 
(300 centenaars), welke vaartuigen volgens 
artikel 23 der herziene Rijnvaartakte niet van 
een scbeepspatent voorzien behoeven te zijn ; 
ook moeten de personen aan wie bet bestuur 
van zulke vaartuigen en de bediening der 
daarop aanwezige machines is toernrtrouwd, 
de biertoe noodige zaakkennis bezitteu. 

2°. Voor schepen van een ladingsvermogen 
van 15,000 K.G. (300 centenaars) of meer, 
wordt zoowel de inrichting als de soort en 
hoeveelheid der uitrustingsvoorwerpen bepaald 
door de gegevens in bet scheep patent (artikel 
22 der berziene Rijnvaartakte). 

Is de plaats, waar zu1k een schip tehuis be
hoort, buiten Nederland gelegen, dan wordt 
ook de soort en bet aantal der bemanning 
door de opgaven in bet scbeepspatent bepaald. 

Is in bet geval, in bet voorgaande lid be
doeld, bet scbeepspatent in Nederland uitge
reikt, dan moet bet patent, ten einde daarop 
de vermelding betreffende tuig en bemanning 
te stellen, aan eene Duitsche tot bet onderzoek 
bevoegde macht voorgelegd worden, en we! 
moet dit geschieden bij bet eer te aanleggen 
op de standplaats eener macht, bevoegd tot 
bet onderzoeken van scbepen in den taat 
waar de eigenaar van bet vaartuig tebuis be
boort; voor bet geval ecbter dat bij de eerste 
vaart bet aanleggen op de standplaats van 
zulk een bevoegde macht niet plaats beeft, 
uiterlijk binnen een jaar van de uitreiking van 
bet patent af gerekend, naar keuze van den 
scbipper op eene andere Duitscbe plaats voor 
h!)t onderzoeken van schepen. 

3°. Op alle scbepen met eigen beweegkracbt, 
evenals op andere vaartuigen van een ladings
vermogen van 15,000 K.G. (300 centenaars) of 
meer, moet de naam van bet scbip en de 
plaats waar bet tehuis behoort, bij meerdere 
vaartuigen met gelijken naam van denzelfden 
eigenaar bovendien een nummer op een ge
schikte plaats der beide langszijden in witte 
of gele kleur op een donkeren of met zwarte 
kleur op een lichten grond met duidelijk: te 
onderscheiden Latijnscbe letters van ten minste 
16 c.M. hoogte aangebracbt zijn. 

Het aanbrengen van andere opschriften, die 
de duidelijkbeid dezer aanduidingen bena· 
de_elen, is verboden. 

4°. Voor zoover volgens clit reglement van 
politie voor bet geven van einen vlaggen en 
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lantaarns zijn aan te wenden en geen bijzondere 
bepalingen wat betreft de grootte der vlaggen 
en de lirbtsterkte der lantaarns zijn vastgesteld, 
moeten de vlagg n eene boogte van ten minste 
1 M . en eene breedte (lengte) van ten minste 
1,5 M . hebben en de lantaarns een helder 
schijnend licht verspreiden. 

5°. Met betrekking toi de hoedanigheid, de 
uitrusting en het drijven der scheepsstoom
ketels en de bescheiden , die er voor moeten 
aanwezig zijn, zijn de ·voorschriften bindend, 
welke gelden op de plaats, waar bet stoom
schip thui behoort. 

Bij gebreke aan dusdanige voorschriften 
moet het volgende in acht genomen worden: 

De hocdanigheid, uitrusting en bediening 
van den scheepsstoomketel moet aan de eiscben 
voldoen, welke in het belang der veiligbeid 
gesteld worden. In het bijzonder moet de 
hoogste toegestane stoomspanning van over
he idswege ,:ijn vastgesteld en de scbeeps
stoomketel van minstens twee vei ligbeids
kleppen voorzien zijn, die te allen tijde kunnen 
gelicht worden en van welke eene zoo gesteld is , 
dat de voorgescbreven belasting van het d!lk 
uit gemakkelijk onderzocbt kan worden. De 
veiligheidskleppen worden op zijn boogst zoo
danig belast, dat zij, wanneer de voor den 
ketel vastgestelde stoomspanning bereikt wordt, 
den stoom laten ontwijken. 

Voort moeten aan den scbeepsstoornketel 
twee betrouwbare manometers, met aancluiding · 
van de vastgestelde hoogste toegestane stoom
spanning door een in bet oog vallend merk 
aangebracht zijn, van welke de eene zich be
vindt in den gezichtskring van den stoker, 
de andere evenwel op het dek op eene plaats, 
gemakkelijk voor de waarneming. Zijn op een 
stoomschip meerdere ketels voorhanden, welker 
stoomruimten met elkander in verbinding staan, 
dan is bet voldoende, indien behalve de mano
meters, welke zich aan de afzonderlijke ketels 
bevinden, op bet dek een manometer is aan
gebracht. 

Algemee ne voorschriften betreffende 
de vaart. 

§ 4. 1°. Geen schip of vlot mag van uit de 
plaats Yan afvaart of gedurende de vaart in 
de koerslijn die een antler varend schip of 
vlot volgt, varen en dit in zijn vaart storen: 

20. De vaartuigen van allerlei soort, die bij 
bet dwars over de rivier varen de koerslijn 
eener stoomboot met of zonder vaartuigen op 
sleeptouw kruisen, moeten van eene stroom
opwaartsvarende stoomboot ten minste de halve 
stroombreedte, van eene stroomafwaartsvarende 

toomboot ten minste de voile stroombreedte 
van baren boegspriet verwijderd blijven. 

3°. Op sterk gebogen riviervakken, waar zicb 
geen waarscbuwingspost bevindt, moeten, zoo
Jang tot dat van bet roer af over voldoenden 
afstand in bet open riviervak kan gezien worden, 
alle stoombooten met of zonder vaartuigen op 
sleeptouw de zijde van bet vaarwater houden, 
welke aan stuurboord (rechts) ligt ; de stroom
afwaartsvarende stoombooten moeten boven
dien de vaartsnelheid verminderen. 

4°. Op gedeelten, waar vaartnigen aan stei
gers of kaaien liggen , of nan den oever bezig 
zijn met laden of Jossen, alsook voor baven
monden moet er bij bet bestuur van naderende 
en voorbijvarende stoombooten met of zonder 
vaartuigcn op sleeptouw door gepaste tijdige 
vermindering der kracbt voor worden gewaakt, 
dat beecbadiging der aan den oever of in de 
haven liggende schepen vermeden wordt. 

Wanneer stoombooten met of zonder vaar
tuigen op sleeptouw tusschen zulke oeverge
deelten of bavenmonden en bet midden van 

, de rivier varen of opdraaien (wenden), mogen 
zij met geen grooter kracbt varen, dan voor 
bet goed sturen der boot en hare voortbeweging 
nooclzakelijk is. Hetzelfde geldt bij bet voorbij
varen: 

a. tangs vaartuigen, die voor de uitvoering 
van verbeteringswerken, peilingen of metingen 
op de riv ier liggen; 

b. Jangs vlotten, die aan den oever liggen, 
wanneer daa rop bij hei naderen van ·eene 
stoomboot een teeken gegeven wordt, bij dag 
door bet zwaaien eener roode vlag, bij nacht 
door het zwaaien eener Jantaarn met rood licb t. 

Liggen vaartuigen of vlotten acbter kribben 
of in bet algemeen z66 verborgen, dat zij op 
de aankomende stoombooten niet kunnen ge
zien worden , dan treedt voor deze de ver
plicbting om met verminderde kracbt te varen 
eerst dan in, wanneer biertoe bij dag door 
bet nitsteken van eene van verre zicbtb:ve 
roode vlag, des nacbts door bet aanbrengen 
van een lantaarn met rood licbt een teeken 
gegeven is. 

Voor de aan den kabel of den ketting zonder 
aanwending van de scbroef varende stoom
booten geldt bet voorschrift onder 4°. tweede 
alinea alleen bij bet varen langs vaartuigen 
die voor de uitvoering van verbeteringswerken, 
peilingen of metingen op de rivier liggen. 

5°. Meer dan twee scbepen mogen nimmer 
naast elkander gekoppeld varen. 

6°. Het dwarsstrooms laten afdrijven der 
vaartuigen is, beboudens bet geval van over
macht, verboden. 
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7°. De in dit reglement van politie voor de 
sleeptreinen gegeven voorschriften gelden, 
voor zoover niet iets bijzonders bepaald is, 
ook voor de vlotten die gesleept worden. 

8°. De schippers en vlotvoerders zijn ver
plicht, op de door tonnen , bakens of andere 
aanduidingen voor de scheepvaart of door bet 
op$tcllen van waarschuwingsposten aangeduide 
riviervakken , wier geringe diepte of breedte 
of ook tijdelijke verondieping bijzondere voor
zichtigheid bij de doorvaart noodig maakt, de 
aanwijzingcn en bevelen, door de bevoegde 
autoriteiten of am btenaren nopens bet varen 
door deze riviervakken gegeven, op te volgen. 

9°. De schippers en vlotvoerders moeten de 
door openbare aankondiging of door bet 
opstellen van waarscbuwingsposten bekend 
gemaakte verordeningen der bevoegde autori
teiten en ambtenaren der rivier- · en scheep
vaartpolitie opvolgen, waardoor: 

a. op de ondcr 8°. aangeduide riviervakken 
de vaart des nacbts of met te diep gaande 
vaartuigen verboden wordt ; 

b. op riviervakken, waarin na voorafgaand 
overleg met de bevoegde burgerlijke autori
teiten militaire oefeningen plaats hebben, de 
scheep- en vlotvaart tijdelijk beperkt of ver
boclen worden. 

100. H et is verboden, de op de rivier of op 
den oever aanwezige aanduidingen voor cle 
scbeepvaart (boeien, zwempalen, bakens enz.) 
tot aanleggen of voortbewegen van vaartuigen 
of van vlotten te bezigen of overigens hande
lingen te verrichten, die er toe kunnen leiden, 
om deze aanduidingen voor de scheepvaart 
onkenbaar of voor haar doe! minder deugdelijk 
te maken. 

11°. De gezagvoerders zijn verplicht bet den 
bevoegden beambten van bet toezicht, die zich 
als zoodanig bekend maken, op bun verlangen 
door geschikte manoeuvres zoo gemakkelijk 
mog(llijk te maken om terstond aan boord te 
komen gedurende de vaart, ten einde toezicbt
h andelingen, in bet bijzonder tot onderzoek 
van bet drijven der ketels te verrichten. Dit 
moet bepaaldelijk geschieden, wanneer van
wege bet vaartuig van den toezichtsbeambte 
een teeken wordt gegeven door 5 klokslagen 
en bij dag· eene vlag vertoond wordt, die op 
Duitsch Staatsgebied uit driehoekige zwart
wit-roode, op Nederlandsch Staatsgebied uit 
d riehoekige rood-wit-blauwe velden bestaat en 
bij nacbt eene vooruit aan stuurboord zichtbare 
lantaarn met rood licht been en weer gezwaaid 
wordt. 

Voorts zijn de gezagvoerders verplicht, ge
d u rende de uitoefening van bun bedrijf de 

ketelpapieren bij zich te hebben en aan de 
toezichtsbeam bten ter inzage over te leggen. 
Ook moeten zij aan de door de toezicbts
beambten bij bet onderzoek te treffen rege
lingen met betrekking tot de belasting der 
kleppen gevolg geven . 

12°. D e ankers moeten bij bet lichten zoo 
hoog worden opgehaald, dat de onderkant niet 
beneden de kiel of den bodem van bet Yaar
tuig reikt. 

13°. De schipper vaii de eleepboot moet op 
een sein, dat door een gesleept wordend vaar
tuig gegeven wordt, bij dag door bet zwaaien, 
eener roode vlag, bij nacbt door bet zwaaien 
eener roode lantaarn , stoppen en navraag doen 
naar de aanleiding van bet sein. Het noodsein, 
dat door den scbipper van een gesleept wordend 
vaartuig gegeven is, moet door de schippers 
van al de · vaartuigen, die zich tusschen bet 
bedoelde gesleept wordende vaartuig en de 
sleepboot bevinden, terstond op dezelfde wijze 
herbaald worden. H et sein rnag alleen in ge
vallen van dringend gevaar gegeven worden. 
H et misbruiken van bet sein of bet niet in 
acht nemen van een op goede gronden gegeven 
sein wordt volgens § 46 nn bet reglement 
gestraft. Alvorens de vaart weder voort te 
zetten moet de scbipper van de sleepboot een 
sein met de scheepsklok geven. 

Voorschrifte-n voor het voorbijvaren van 

de schepen onderling. 

1. Wann ee r deze z i ch in verschil
l ende vaarwegen bevinden. 

§ 5. Scbepen, die zich in verschillende 
vaarwegen bevinden, moeten, wanneer zij 
elkander in dezelfde of in tegengestelde ri ch ting 
voorbijvaren, den vaarweg blijven houden, 
waarin zij zich bevinden. 

2. ·w an nee r de z e z i c h in d en z e I f. 
den vaarweg bevinden. 

a. Bij voldoende breedte. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

• § 6. Schepen, d ie zich in een en denzelfden 
vaarweg bevinden, mogen elkander slechts dan 
in dezelfde of in tegengestelde rich ting voorbij
varen, wanneer naar den waterstand op dat 
tijdstip bet vaarwater ongetwijfeld voldoende 
ruimte biedt voor de gelijktijdige doorvaart. 
In dit geval moeten zij zich gedragen naar de 
volgende voorschriften (§§ 7 en 8). 
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YOORBIJV AREN IN }:EN EN DENZl:LFDEN Y A.A.R· 

WE G IN DEZELFDN RICHTING. 

§ 7. 1°. Wanneer een stoomboot met of 
zonder vaartuigen op sleeptouw genaderd is 
tot op een afstand van 120 M . van eene ande1•e 
stoomboot of van een sleeptrein, in een en 
denzelfden vaarweg vooruitvarende, mag zij 
die stoomboot of dien sleeptrein niet naderbij 
komen . Indien evenwel de achterste stoomboot 
in een vaarweg, die daartoe voldoende breedte 
beeft , wil voorbijvaren, dan moet de schipper 
van d& acbterste stoomboot dit dien der vooruit
varende kenbaar maken, door het geven van 
vijf klokslagen en door het heen en weer 
zwaaien bij dag van eene blauwe vlag, des 
nachts in de richting der· breedte van het 
schip van een lantaarn met wit licht op eene 
voor het vooruitvarende schip goed zichtbare 
plaats; op di.t sein moet bij het voorbijvaren 
de voorbij te varen stoomboot hare kracht 
verminderen en uaar bakboord (links), de 
voorbijvarende naar stuurpoord (rechts) uit
wijken. 

2°. Wanneer een met gunstigen wind zeilend 
schip in denzelfden voldoende breedte bie
denden vaarweg een ander met gunstigen wind 
zeil end schip bereikt en het voorbij wil varen, 
moet de schipper van het achterste schip 
tijdig zijn voornemen daartoe te kennen geven 
door praaien met den scheepsroeper, waarop 
het voorste schip naar lijzijde (onder den wind) 
moet afbouden en het achterste ~chip aan 
loefzijde (op de windzijde) moet voorbijvaren. 

YOORBIJY A.RNN I N _t };N E N DEN ZELF DEN YA. A. It· 

W NG J N T EGENGEST E LDN RICR'l'IN G. 

§ 8. 1°. Stoombooten en andere met eigen 
beweegkracht varende schepen met of zondel' 
vaartuigen op sleeptouw, evenals met gun 
st.igen wind zeilende schepen, welke elkaar iu 
denzelfden voldoende breed te biedenden vaar
weg ontmoeten , moeten naar stuurboord (rechts) 
uitwijken. 

2°. I s ech ter de schipper van ecn van de 
elkander aldus ontmoetende sch epen door bij
zondere omstandigheden genoodzaakt, naar 
bakboord (links) uit te wijken, dan moet hij 
h et h em ontmoetende schip of d en sleeptre in 
met dit voornemen tijdig door de volgend e 
teekens in kennis stellen : 

a. wanneer het vaartuig , dat naar bakboord 
(l inks) wil uitwijken , ecn stoornboot of ander 
met eigen beweegkracht varend schip met of 
zonder vaartuigen op sleeptouw is, bij dag 
door vijf klokslagen en door het uitsteken van 
een aan stuurboord (rechts) vooruit zichtbare 

blauwe vlag, des nachts door vijf klokslagen 
en door het in de richting der breedte van 
het schip heen en weer zwauien van een aan 
stuurboord (recbts) vooruit zicbtbare lantaarn 
met wit licht ; 

b. wanneer bet vaartuig, dat naar bakboord 
(links) wil uitwijken, een met gunstigen wind 
zeilend scbip is, door praaien met den scheeps
roeper. 

Hierop moeten de elkaar ontmoetende sche
pen naar bakboord (links) uitwijken. 

3°. Schepen zonder vaartuigen op sleeptouw, 
welke een stroomopwaarts varenden sleeptrein 
in denzelfden vaarweg met voldoeude breedte 
ontmoeten , mogen in geen geval vorderen , 
dat de sleeptrei n voor hen naar bakboord 
(links) zal uitwijken . 

b . B ij onvoldoende breedte. 

§ 9. 1°. Wanneer er te weinig ruiinte is 
om elkander voorbij te varen (§ 6), moet het 
stroomopwaartsvarende schip, wanneer het te 
voorzien is dat het in de engte een stroom
afwaartsvarend schip zou kunnen ontmoet!'n , 
beneden de engte opbouden, tot dathet stroom
afwaartsvarende schip laatstgenoemde is door
gevaren. Indien ecbter een stroomopwaarts
varend scbip zicb reeds in de engte bevindt, 
da:n moet bet stroomafwaartsvarende schip 
zoolang voor deze wacht~n , tot da.t het stroom
opwaartsvarende scbip er doorgevaren is. 

2°. Wanneer een stroomopwaartsvarende 
stoomboot zonder vaartuigen op sleeptouw het 
laatste schip van een vooruitvarenden sleep
trein beneden de engte tot op 120 M . heeft 
ingebaald , mag de sleeptrein de engte niet 
eerder binnenvaren, dan nadat de stoomboot 
zonder vaartuigen op sleeptouw den sleeptrein 
voorbijgevaren is. 

3°. Geene stoomboot mag een scbip dat haar 
in de engte vooruitvaart , dichter naderen clan 
tot 120 M. 

3. B ij z o n d e r e v o o r s c h r ift e n. 

a. B etre.ffende de sleeptrei11en . 

§ 10. 1°. Sleeptreinen mogen naast elkander 
nimmer varen, behalve tijdens het elkander 
voorbijv aren. 

2°. Alie scbepen met eigen beweegkracht 
zonder vaartuigen op sleeptouw en alle met 
gunstigen wind zeilende schepen moeten voor 
sleeptreinen uitwijken , als daartoe de gevor
clerde ruimte voorhanden is. Bij gebreke van 
voldoende ruimte, moeten de scbippers van 
den sleeptrein en van de gesleept wordende 
vaartuigen ook dan wanneer hun geen sein 
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tot uitwijken gegeven is, uitwijken overeen
komstig de voorschriften van de §§ 7 en 8. 

3°. De schippers van de sleeptreinen moeten 
bunne kracht verminderen gedurende het 
voorbijvaren van andere met eigen beweeg
krach t varende schepen met of zonder vaar
tuigen op sleeptouw. In sgelijks moeten stoom
booten zonder vaartuigen op sleeptouw met 
verminderde kracht varen, gedurende het voor
bijvaren van sleeptreinen. 

4°. In een leeptrein mogen zich slechts 
zooveel gesleept wordende vaartuigen bevinden 
als de sleepboot met zekerhcid sleepen kan . 

5°. Voert een met eigen beweegkrach t varend 
schip een zijwaarts gekoppeld vaartuig mede, 
dan gelden beide schcpen als een sleeptrein 
in den zin van dit politiereglement. 

b. Betreffende langs clen oever gejaagde scl,epen. 

§ 11. 1°. Een lungs den oever gejaagdschip 
mag slechts langs de aan dien oever tegen
gestelde zijde voorbijgevaren worden. 

De gejaagde schepen moeten den oever zoo 
dicht mogelijk naderen , wanneer dit gevorderd 
wordt om gevaar te vermijden, en in elk 
geval dan wanneer van uit het sch ip, dat wil 
voorbijvaren, de in § 7, 1°. of 2°. voorge
schreven seinen worden gegeven. 

"2°. Tusscben een gejaagd schip en den oever, 
van welken het gejaagd wordt, mag slechts 
door eene stroomafwaartsvarende stoomboot 
zonder vaartuigen op sleeptouw ingeval van 
nood doorgevaren worden, en ook dan slechts, 
nadat te voren van uit de stoomboot de seinen 
gegeven zijn, voorgeschreven in § 7 1°., en 
wanneer het gejaagde schip zich buiten den 
gewonen vaarweg voor de vaart stroomopwaarts 
bevindt, zoodat het onmogelijk is aan de rivier
zijde er om heen te varen. 

Op bet gegeven sein moet de schipper van 
het gejaagde schip dadelijk de jaaglijn strijken 
en moet de stoomboot over de jaaglijn heen
drijven zoolang mogelijk met gestopte machine. 

3°. bij bet jagen der scbepen mogen nooit 
meer dan dri e paarden aan dezelfde jaaglijn 
gespannen zijn. 

c. Betrejfende schepen, die sft-ooinafwaa,·ts d,·ijven. 

§ 12. Elk met eigen beweegkracbt varend 
schip moet uitwijken voor een schip dat stroom
afwaarts d1·ijft zonder hulp van ze ilen. Ont
breekt hiertoe de ruimte, dan moet het 
stroomafwaarts drijvend schip op de seinen, 
voorgeschreven in § 7, 1°. , met behulp van 
riemen en ankers zoover mogelijk zijwaarts 
uitwijkAn. 

d. Betrejfende lai:eennde schepen. 

§ 13. Laveerende schepen mogen niet door
varen tusschen eene stoom boot met of zoncler 
vaartuigen op sleeptouw en den oever welken 
die stoomboot houdt. Die schepen moeten dus 
reeds wend en, v66rdat zij de koerslijn van de 
naderende stoomboot kruisen . 

e. Betrejfende vaa,·tuigen van een ladingsver
mogen van minder dan 50,000 K.G. (1000 

centenaars) en diep geladen va01·tuige11. 

§ 14. 1°. De scb ippers van alle vaartuigen, 
welker ladingsvermogen minderdan 50,000K.G. 
(1000 centenaars) bedraagt, zijn verplicht, deze 
bij de vaart uit de nabijheid van varende 
stoombooten en sleeptreinen te houden, en 
mogen niet eerder in den door dezen ,·eroor
zaakten golfslag vare□, alvorens die dermate 
verminderd is , dat zij geen gevaarlijke schom
melingen meer kunnen ondergaan. 

2°. Indien echter niettemin zulk een vaartuig 
een stoomboot of sleeptrein zoo nabij komt, 
dat het vaartuig blijkbaar gevaar dreigt, dan 
mag de schipper van de stoomboot met geen 
grootere kracht varen, clan voor den voortgang 
en voor het goed sturen noodzakelijk is, en 
moet hij zoo noodig de machine stoppen, inclien 
dit zonder gevaar voor de stoomboot en de 
gesleept wordende yaartuigen kan geschieden. 

3°. In de nabijheid van varende, diep ge
laden vaartuigen van een ladingsvermogen 
van 50,000 K.G. (1000 centenaars) of meer 
moeten stoomscbepen met of zonder vaar
tuigen op sleeptouw steeds met verminderde 
kracht varen. De aan den kabel of den ketting 
zonder aanwending van de schroef varende 
stoombooten zijn aan deze verpl ichting niet 
onderworpen. 

Voorschriften betreffende de vaart onder 
bijzondere omstandigheden: 

1. Plicbten van de scbippers van 
veren met betrekking tot scheep

e n v I o t v a a r t . 

§ 15. De schippers van veren moeten zich, 
behal ve naar de voorschriften, vervat in de 
bijzondere verordeningen voor de veren, naar 
het volgende gedragen : 

1°. De schippers van gierveren en van alle 
veerponten, die zich bewegen langs een dwars 
door den Rijn gelegen kabel, moeten voor de 
in de vaart zijnde schepen en vlotten het door 
dezen gevolgde vaarwater vrij laten of vrij 
maken; daarbij moeten ten minste de in § 4 2°. 
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voorgeschreven afstanden in acht genomen 
worden. 

2°. De schippers van de onder 1°. genoemde 
veren moeten voor de scbepen en vlotten, die 
van plaatsen boven of be11eden deze veren van 
den wal afsteken, den weg vrij maken, in zoo
verre h iertoe een teeken gegeven is: 

a. door een met eigen beweegkracbt varend 
scbip met of zonder vaartuigen op sleeptouw 
met de seinen voorgescbreven in § 7, 1°.; 

b. door een ander vaartnig of een vlot door 
te praaien met den scheepsroepel'. 

3°. Des nachts moeten de vaartuigen van de 
onder 1°. genoemde veren, wanneer zij niet in 
de vaart zijn , op de daarvoor door de bevoegde 
autoriteiten aangewezen ligplaats liggen en, 
wanneer zulk een ligplaats niet is aangewezen, 
steeds z66 dat bet vaarwater vrij blijft. 

Wanneer bij uitzonder ing de ligplaats voor 
het yeer slecbts in bet vaarwater kan worden 
aangewezen, dan moet b ij de nadering van 
vaartuigen de vee rpont van den wal afsteken 
en het vaarwate r vrij gemaakt wordeh; de 
h iertoe rnn het naderend vaartuig overeen
kornstig § 16, 3°., gegeven tee kens moeten ten 
spoedigste opgevolgd worden. 

4°. Des nacbts moeten de vaartuigen van de 
onder l ". genoemde veren op eene boogte van 
ten rninste 6 M. boven water van eene lantaarn 
met gl'oen licht en 1 M. loodrecht daaronder 
van een tweede lantaarn met wit licbt voor
zien zijn. Bij gierveren moet bet bovenste 
scbuitje eu, wanneer in plaats van scbuitjes 
boeien gebezigd worden, de bovenste boven 
water uitstekende boei van eene lantaarn met 
wit licbt cvoorzien zijn, welke bij scbuitjes ten 
minste 3 M. boven water moet hangen. Deze 
lantaarns moeten den gauschen nacht helder 
schijnend worden gebouden. 

5°. Voor de vrij varende niet onder 1°. be
hoorende overzetveren zijn van kracht met 
betrekking tot bet voe ren van lantaarns de 
bepalingen bovengenoemd onder 4°.; betreffende 
de verboudiug tot schepen en vlotten de voor- , 
scbriften voor de vaartuigen zonder eigen 
beweegkracbt, en, voor zoover b et veer met 
eigen beweegkracbt vaart, de voor de stoom
booten geldende voorscbriften in het bijzonder 
ook § 4 , '1,0

• van dit reglement van politie. 

2. P l i c h t e n v a n d e s c b i p p e r s e n 
vlotvoerde r s met betrekking 

tot veren . 

§ 16. De scbippers en vlotvoerders moeten 
zicb behalve naar de voorschriften vervat in 

1905. 

de bijzondere vero rdeningen voor de veren 
naar het volgende gedragen: 

1 °. Bij het voorbijvaren van gierveren of van 
alle veerponten, die zich lungs een dwars door 
den Rijn gelegden kabel bewegen, moeten 
stoombooten met of zonder vaartu igen op 
sleeptouw haar k racht zoodanig verminderen , 
dat gevaarlijke schommelingen der tot het 
veer beboorende vaartuigen vermeden worden. 

2°. Des nachts moet de scbipper van de 
stoomboot het voornemen, om langs een van 
de onder 1°. genoemde veren te va ren, ·door 
middel van een kanonschot kenbaar maken . 

3°. Wanneer de schipper van een vaartnig 
genoodzaakt is, des nachts een riviervak door 
te Yaren, waar de pont Yan een van de onder 
1°. genoemde veren in het vaarwater ligt, 
moet hi,i tijd ig door duidelijke teekens, die bij 
stoombooten in klokslagen, bij andere vaar
tuigen in praaien met den scbeepsroeper be
staan, van de vee rpont het vrijmaken van den 
vaarweg eiscben en totdat de doorvaart vl'ij 
is de vaart matigen of staken. 

3. D oo rvaart door bruggen. 

a. Vaste b,·uggen. 

§ 17. 1 °. Zijn bij dag van eene vaste brug 
een of meer doorvaartopeningen door eene in 
bet midden aangebracbte rood-witte vlag aan
geduicl, dan mogen slecbts die openi ngen door 
scbepen en vlotten voor de cloorvaart worden 
gebezigd. 

2°. Des nachts mag bij eene vaste brug 
slechts door die openingen gevaren worden, 
welke aan cle naar de aankomende schepen 
toegekeerde zijde in bet midden doo r een lan
taarn met rood licht of zoo de omstancligbeden 
cene meer nanwkeurige aanduiding wenschelijk 
maken, door twee lantaarns boven elkaar, de 
onderste met rood, de bovenste met groen licbt 
aangecluid zijn. 

De lantaarns der voor de vaart stroomaf
waarts bestemde openingen mogen slecbts 
stroomopwaarts, die der voor de vaart stroom
opwaarts bestemde openingen slechts stroom
afwaarts zicbtbaar zijn. 

3°. Tijdens de vaart onder de bruggen mag 
op de stoornbooten geen opstokon der ketel
vuren of opgooien van kolen plaats hebben. 

b. Schipbruggen. 

§ 18. 1°. De stoombooten met of zonder 
vaartuigen op sleeptouw mogen door scbip
bruggen met geen grootere kracht varen dan 
voor bet goed sturen van de boot en hare 
voortbeweging noodzakelijk is. JJe aan den 

9 
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kabel of den ketting zonder aanwending rnn 
de sch roef varende stoom booten zijn aan deze 
verpLlchting niet onderworpen. 

:2". Des nachts moet de schipper van eene 
stoomboot door een kanonschot het vooruemeu 
om door eene schipbrug te willeu varen, ken
baar maken en moet bij voor de brug stoppen, 
totdat de seinlantaarns op de brug gebeschen 
zijn. 

v\Tannecr de bevoegde autoriteiten bet voor
nemen van den scbipper van eene stoomboot, 
om door de scbipbrug te varen, bij de brug 
door middel van electriscbe sointoestelleu doen 
meldeu, dan moet bet voor dit geval door de 
bevoegde autoriteiten voorgescbreven bijzon
dere sein, ten teeken van bet naderen inplaats 
van het kanonschot worden gegeven . 

3°. Doorvaart door eene scbipbrug mag eerst 
dan plaats hebben, wanneer ten teeken dat de 
brugvakken zijn uitgevaren en de doorvaart 
is vergunc\, ieder vaD de beide zijden c\er brug
openingen bij dag door een rood-witte vlag, 
bij nacbt door twee boven elkander geplaatste 
lantaarus met rood licbt, van bet naderende 
vaartuig goed zichtbaar zijn aangeduid. 

Achterwaarts mogen die lantaarns niet zicht
baar· zijn. 

4°. Bovendien hebben de schippers en vlot
voerders zich te gedragen naar de volgende 
van de schipbrug gegeven seinen : 

a. bet sein, waardoor aan liet naderende 
schip of vlot wordt te kennen gegeven, dat 
de brug, wegens een ingetreden beletsel , niet 
kan geopend worden. Dit sein bestaat bij dag in 
een blauw-witte vlag, des nachts in twee boven 
elkander geplaatste lantaarns met groen licht ; 

b. op den Rijn beneden Kehl-Straatsburg bet 
waarschuwingssein, waardoor aan de naderende 
schepen en vlotten reeds op grooten afstand 
wordt te kennen gegeven, dat zij de brug 
kunnen doorvaren. Dit sein bestaat voor de 
stroomafwaartsvarenden bij dag in een roode 
vlag, des nachts in een lantaarn met rood licht; 
voor:de stroomopwaartsvarenden bij dag in eene 
witte vlag, des nacbts iu twee boven elkaar 
get,laatste lantaarns met rood licht. 

6°. De voor de seinen op schipbruggen te 
bezigen vlaggen moeten zoo groot zijn, dat zij 
op den afstand, waarvoor zij bostemd zijn, nog 
duidelijk zijn te onderkennen. De breedte 
(lengte) van de ,laggen moet ten minste ge
lijk z ijn aan de boogte en mag die boogte niet 
meer dan met de helft o,erschrijden. 

Tweekleurige vlaggen moeten horizontaal 
verdeeld en de onderste helft wit, de bovenste 
rood , of b ij gebruik van blauw-witte vlaggen, 
blauw zijn. 

De vlaggen moeten aan schtiins of borizon
taal aangebrachte stokken of lijnen gevoerd 
worden of gedeeltelijk op een raam gespannen 
zijn . 

4. Var e n van scbepen en vlotten over 
tel egraaf- of andere kabels. 

§ 19. Bij bet varen over de door duidelijke 
teekens aangecluide plaatsen, alwaar telegraaf
of andere knbels in bet rivierbed gelegd zijn, 
is bet verboden bet anker te laten vallen of 
daarmede over den bodem te slepen. 

5. S top pen v an s too m boo ten v o or 
vervoer van personen. 

§ 20. 1°. Indien eene passagiers-stoomboot 
aan een stoomboothoofd wil aanleggen, moet 
te voren de klok worden geluid. Indien de 
stoomboot wil stoppen aan een roeibootstation, 
dan geeft zij daartoe het se in door bij dag een 
rood-witte vlag van ten minste 60 cM. boogte 
en 76 cM. breedte (lengte), en des nacbts een 
lantaarn met wit licbt op balven mast te hij
scben. De schipper van eene roeiboot die de 
stoomboot wil aandoen, moet bij dag eene 
dergelijke vlag, des nacbts een wit licbt toonen. 

2°. Bij bet naderen van eene roeiboot moet 
de machine van de stoomboot zoo tijdig worden 
gestopt en bij de afvaart van de roeiboot zoo 
laat weder worden aangezet, dat de roeiboot 
in geene gevaarlijke scbommelingen komt. 

De schipper van de roeiboot moet met zijne 
roP,iboot tijdig uit den wal roeien, in even
wijdige ricbting met den koers welken de 
stoomboot volgt en mag laatstgenoemde niet 
eer aandoen, dan nadat de machine -is gestopt. 

3°. De personen, die zich in de roeiboot be
vinden, moeten op het bevel van den schipper 
van de roeiboot dadelijk gaan zitten. 

4°. De roeiboot moet bemand worden door 
twee kloeke varensgezellen, bedreven in hun 
vak en als drankvrij bekenc1, in goeden staat 
verkeeren, van volledig tuig en van de aan
wijzing van haren grootsten toegelaten diep
gang voorzien z ijn. 

6°. H et plaatselijk bestuur moet toezien, dat 
aan de voornoemde onder 4°. gestelde voor
scbriften te alien tijde voldaan wordt, naar 
omstandigheden dadelijk de noodige voorzie
ningen bevelen en daarvan kennis geven aan 
de stoombootdirectie, die het aangaat. 

6°. Geene andere, dan de daartoe bepaald 
aaugewezen sch ippers van roeibooten mogen 
personen of goederen aan boord van eene 
stoomboot brengen af van daar afhalen. 

7°. Wanneer twee in tegengestelde richting 
varende stoom boo ten gelijktijd ig aan een stoom-
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boothoofd aankomen, dan mag de .11chipper der 
stroomopwaarts varende stoomboot de stroorn
afwaarts varende stoomboot bij het opdraaien 
niet hinderen en moet hij deze den voorrang 
laten. 

Indien twee stoombooten in dezelfde rich
ting varende aan hetzelfde stoomboothoofd 
willen aanleggen, dan heeft de eerste den voor- · 
rang en mag bij dat aan leggen niet door de 
andere worden belemmerd. 

6. Voorschriften gedu r ende de vaart 
des n a c h t s en b ij mist. · 

§ 21. 1°. Elk met eigen beweegkracht varend 
schip zonder schepen op sleeptouw moet des 
nachts voeren: 

a. aan of voor den fokkemast of bij gebreke 
van een mast aan den schoo•rsteen of aan een 
staak op eene hoogte boven den romp van niet 
minder dan 6 M. of, indien het vaartuig meer 
dan 6 M . breed is, op eene hoogte boven den 
romp van niet minder dan de breedte van het 
vaartuig, eene lantaarn , die een gclijkmatig en 
onafgebroken helder wit licht doet schijnen, 
h etzij rondschijnend of ten minste over een 
boog van den horizon van 20 kompasstreken 
waarvan 10 streken aan elke zijde van h et 
vaartuig, zoodat zij licht werpt in de richting 
van de as van het vaartuig naar voren gerekend, 
nog tot op 2 streken achterlijker dan d wars 
van het vaartnig en eene zoodanige li chtsterkte 
bezit, dat zij bij clonkeren nacht en goed zicht 
op een afstand van ten minste 4 ·K.M. zicht
baar is ; 

b. aan stuurboo,·dzijde (rechts) eene lantaarn , 
die een gelijkmatig en onafgebroken groen licht 
cloet schijnen over een boog van den· horizon 
van 1() kompasstreken, en wel in cle richting 
van de as van het vaartuig naar voren gerekend 
tot op 2 streken achterlijker dan d wars; 

c. aan bakboordzijde (links) eene lantaarn, 
die een gelijkmatig en onafgebroken rood licht 

. doet schijnen over een boog van den horizon 
van 10 kompasstreken en wel in de richting 
van de as van het vaartuig naar voren ge
rekend tot op :l streken achterlijker dan dwars. 

De hierboven onder b en c genoemde groene 
en roode zijlicbten moeten bij donkeren nacht 
en goed zicht op een afstand van ten minste 
2 K.M. zichtbaar zijn. Ook moeten zij binnen
boords zoodanig bedekt zijn, dat het groene 
licht niet van bakboorclzijde- en het roode licht 
niet van stuurboordzijde kan gezien worden. 

2°. Elk met eigen beweegkracbt varend schip 
met vaartuigen op sleeptouw moet des nacbts 
behalve de hiervoren onder 1°. genoemde 
licbten, nog een tweecle wit licbt van gelijke 

inricbting en lichtsterkte en ter zelfder plaatse 
als het onder 1°. a genoemde voeren, en we] 
niet mind~r dan 0.8 M. en niet meer dan 1 M. 
loodrecbt boven of beneclen bet eerstgenoemde. 

Worden verscbeidene met eigen beweeg
kracht varende scbepen gelijktijdig voor bet 
sleepen van een sleeptrein gebezigd, dan moet 
olke van de sleepbooten de in de vorige alinea 
voorgescb reven licbten voeren. 

3°. Voert een met eigen beweegkracbt varend 
sch ip een zijwaarts gekoppeld vaartuig mede 
(vgl. § 10, 5°.) zoodanig, dat bet voor bet 
eerstgenoemde voorgescbreven zijlicht door bet 
gesleepte vaartuig bedekt zou worden, dan 
moet bet zij licht aan de buitenzijde van bet 
laatstgenoemd e worden aangebracbt. 

4°. De aan den kabel of ketting varende 
stoombooten met of zonder vaartuigen op sleep
touw moeten des nachts aan den top van den 
mast of boven aan den schoorsteen drie boven 
elkander aangebracbte roode licbten voeren. 

5°. Elke stoomboot met of zonder vaartuigen 
op sleeptouw mag des nachts een acbterwaarts. 
zichtbaar wit seinlicht aan bet hek voeren. 
Dit liobt moet zoodanig bedekt zijn, dat het 
voornit en zijwaarts niet gezien kan worden. 

6°. Elk vaartuig van een ladingsvermogen 
van 15,000 K.G. (300 centenaars) of meer, dat 
des nachts zonder eigen beweegkraobt vaart, 
betzij het ze ilt of drijft, geroeid, gesleept of 
op welke wijze ook voortbewogen wordt, moet 
een wit li cbt voor boven aan den mast of ten 
minste 3 M. boven den romp aan een staak 
voeren. Dii licht moet bij vaartuigen, die ge
sleept worden of ze ilen, bij donkeren nacht 
en goecl zicht op een afstand van ten m inste 
2 K.M. zichtbaar zijn. 

De op zichzelf zonder eigen beweegkracht 
stroomafwaartsvarende schepen van een la
dingsverrnogen van 50,000 K .G. (1000 cente

-naars) of meer, moeten des nachts bovendien 
nog met een wit licht onder den boegspriet 
voorzien zijn . 

Op vaartuigen van een ladingsvermogen van 
minder dan 15,000 K.G. (300 centenaars), ook 
roeibooten, die des nach ts zonder eigen be
weegkracbt varen, moet een wit licbt zoodanig 
zijn aangebrac.ht, dat bet van alle zijden duide
lijk zichtbaar is. 

7°. Het is den vaartuigen op sleeptouw in 
een sleeptrein des nachts geoorloofd, op den 
boeg van bet scbip eene brandende lantaarn 
met ruiten van mat wit glas te voeren, die 
niet verder dan bet schip zelf lioht versprcid 
en naar voren, zoomede naar stuurboord en 
bakboord,- volkomen bedekt is. 

8°. Schepen zonder eigen beweegkracbt, die 
9* 
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zonder behulp van zeilen stroomaf drijven , 
alsmede sleeptreinen mogen des nacbts slechts 
varen bij maan- of sterrelicht. Indien de lucht 
gedurende de vaart betrekt, moeten de vaar
tuigen dadelijk op de eerste geschikte plaats 
bijleggen. 

9°. Gedurende de vaart is het bezigen van 
electrische booglichten en schijnlichten zoowel 
als van elk electrisch licht in de toplantaarns 
verboden. 

10°. Bij mistig weder moeten de met eigen 
beweegkracht va rende schepen met of zonder 
vaartuigen op sleeptouw met ve rminderde snel
heid varen en moeten de schippers onafge
broken de scheepsklok luiden; op scbepen die 
zonder eigen beweegkracht op zichzelf varen, 
moet onafgebroken met den scheepsroeper 
worden gepraaid . 

Wanneer de mist zoo zwaar wordt, dat geen 
der beide oevers meer kan worden gezien, dan 
moeten alle varende schepen op de naastbij
zijnde geschikte plaats bijleggen. Van dezen 
maatregel z ijn uitgezonderd de met eigen be
weegkracbt varende overzetveren. 

11°. Vlotten, ook gesleepte, mogen hunne 
ligplaats niet vroeger verlaten dan een uur 
voor zonsopgang. Zij mogen hunne reis niet 
later voortzetten dan een uur na zonsonder
gang, ten ware zij door onvoorziene omstandig
b eden verhinderd worden om v66r dat tijdstip 
de ligplaats te bereiken. 

In elk geval moeten na het in va llen van de 
duistern is aan de zijde van bet vaarwater 
twee wit.te li chten op een afstand van ten 
minste 2 M. en ten boogste 4 M. op bet voorste 
gedeelte en twee ,mike lichten op bet achterste 
gedeelte van het vlot naast elkander geplaatst' 
worden te r boogte van ten minste 4 M. 

Bij m ist, sneeuwjacbt, storm, drijfijs en ijs
gaog mogen vlotten niet varen. Worden zij 
onderweg door dergelijk weder overvallen, dan 
moeten zij op de eerste bereikbare ligplaat 
bijleggen. 

7. V o o r s e b r if ten b ij h o o gen w a t e r
s tan d. 

§ 22. 1 °. Op bet gedeelte der rivier boven 
Laute,·burg is de stoomvaart verboden bij een 
waterstand, hooger dan 6 M. boven het nul
punt van de peil schaal te Straatsburg (boven 
de Rijnbrug). Tusschen Lauterburg en Maxau 
mogen de stoombooten niet varen, wanneer 
de waterstand van 7 M. aan de peil schaal te 
Maxau (merk III volgens punt 2°, en 4°.) 
berei kt of oversch reden is. 

2°. Op bet gedeelte der rivier beneden Maxau 
zijn voor de vaart met stoombooten van eeu 

van de hierna te noemen aanlegplaatsen tot 
de naastvolgende, namelijk: 1,faxau, Spiers, 
Ludwi_qshafen , l,fannheim, Mainz' , Biebrich, 
Bingen, Coblentz, Keulen, Dusseldorp, Ruht-m·t, 
W ezel, Emme,·ik, Nijrnegen , 'l.'iel, Bommel, Arn
hem en Vreeawijk, met inachtneming van de 
daar ter plaatse aangebrachte merken I , II en 
III (zie onder 4°., bij boogere waterstandeu de 
volgende beperkingen toepasselijk : 

a. bij een waterstand, die merk I bereikt 
of te boven gaat, moeten de stoombooten met 
of zonder vaartuigen op sleeptouw bij de vaart 
stroomafwaarts bet midden der rivier houden, 
en bij de vaart stroomopwaarts ten minste op 
een afstand van 80 M. van den gewonen oever
rand verwijderd blijven. Wanneer bet gedu
rende de vaart of om aan te leggen noodig 
wordt den oever nader te komen, moeten zij 
hare kracht verminderen. 

De aan den kabel of den ketting zonder 
aanwending van de schroef varende stoom
booten zijn uiet aan deze voorschriften onder
worpen ; 

b. bij een waterstaud, die merk lI bereikt 
of te boven gaat, rnogen de stoombooten met 
of zonder vaartu igen op sleeptouw des nacbts 
in het gebeel niet, bij dag echter, voor zoover 
zij niet aan den kabel of den ketting zonder 
aanwending van de scbroef varen, alleen in 
het midden der rivier en, als zij stroom
afwaarts varen, met geen grootere kracbt varen, 
dan voor bet goed sturen van bet sch ip nood
zakelijk is. Zij mogen de stations naderen, 
wanneer de dienst bet vereischt en daarbij 
aanleggen , mits zij hare kracht verminderen ; 

c. bij een waterstand, die merk III bereikt 
of te boven gaat, mogen de stoom ehepen uiet 
varen, behalve om van den eenen oever uaar 
den anderen over te zetten . 

3°. Op de riviervakken beneden Bommel en 
beneden l 'reeawijk zijn voor de vaart met stoom
booten bij boogere wa terstanden de bovenge
noemde beperkingen toepasselijk, wanneer merk 
III te Bommel en de merken I , II en III te 
Vreeswijk bereikt ,<ijn. 

4°. Voor de merken I , II en III zijn de 
volgende boogten vastgesteld aan de peil
scb aal te: 

I. II. III. 
Maxau 6.00M. 6,501\1:. 7.001\1:. 
Spiers. 6.30 7.00 7.60 
Lud,vigs-

bafen 6.40 7.40 8.00 
Mannheim 640 

" 
7.40 

" 8.00 '' 
Mainz. 2.76 3.50 4.76 
Biebrich. 3.66 4.30 5.66 
Bingen 3.20 

" 
4.00 6.30 
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Coblentz. 5.00 M. 6.25 M. 7.20 M. 
Keulen . 5.50 6.90 7.80 
Dusseldorp . 5.10 6.70 7.50 ,, 
Ruhrort . 5.30 ,, 6.90 7.60 ,, 
Emmerik. 5.00 6.30 6.70 ,, 

Nijmegen 11.14 12.14 ,, 12.71 ,, l~ ~c::: 
Tie! 9.07 ,, -;':i 15. 
Bommel . 6. 75 ,, l < -g 
Arnhem . .. 10.67 11.67 12.47 ,, ; :g a 
Vreeswijk 4.13 4.81 ,, 5.28 ,, .. f~eil 

5°. Vlotten mogen niet vertrekken, wanneer 
de waterstand van den Rijn aan de peilscbaal, 
die bet meest nabij de ligplaats gelegen is , 
bij wassend water reed s de bierna te melden 
boogte bereikt beeft en bij vallend water nog 
niet tot de hierna te melden boogte gedaald 
is en wel aan: 
de peilschaal te : bij wassend bij vallend 

Huningen . 
Breisach (linker oe-

ver) 
Schtinau . 
Gerstheim . 
Straaisburg 
Selz . 
Maxau-Maximilian-

sau. 
Spiers 
Mannheim-Ludwigs

hafen . . 
Mainz 
Riidesheim. 
Coblentz 
Keulen .. 
Dusseldorp. 
Rubrort. 
Wezel . 

water 
3.9 M. 4.2 M. 

3.4 3.7 
3.8 4.1 
3.7 4.0 
4.5 ,, 
4.8 ,, 

6.3 " 
5.5 

5.8 
3.0 
3.6 
4.1 
4.7 
4.4 
4.6 
4.1 
4.4 

4.8 
5.1 

5.6 
5.8 ,, 

6.1 
3.2 
3.9 
4.4 
5.0 
4.7 
5.1 
4.7 

Emmerik 
Nijmegen 
Arnbem. 

5.0 " ~ a) 8,....j 
10.64,, 11.14 ,, l:.lli°[ 

. 10.17 ,, 10.67 " J : ~ ~ ~ 
_g.=~~ 

Wanneer op een van de hierboven genoemde 
plaatsen een waterstand is ingetreden, waarbij 
de afvaart der vlotten niet zou zijn vergund, 
dan moeten de vlotten welke te dier plaatse 
aankomen, op de naaste geschikte ligplaats 
bijleggen. 

8. Vo o r s c h r i ft e n in g e v a 11 en v a n 
vastvaren of zinken. 

§ 23. 1 °. Is een schip of een vlot in de ri
vier vastgevaren of gezonken, clan moet de 
schipper of de Ylotvoerder op eene stroom
opwaarts op een afstand van ten minste een 
uur gaans gelegen geschikte plaats aan den 

Rijn, en, ingeval binnen dien afstand een be
vaarbare bijrivier daarin uitmondt, ook aan 
die bijrivier een waarscbuwingpost opstellen, 
die de anclere scbippers en vlotvoerders toe
roept, dat en waar een schip of vlot vastzit 
of gezonken is. 

Deze waarschuwer moet op zijn post zoo
lang blijven , totdat hij bericbt heeft gekregen, 
clat becloeld vaartuig of v lot wed er v lot is of 
dat op de onder 4°. bedoelde kennisgeving 
eene openbare bekendmaking gevolgd is . 

2°. Langs plaatsen , waar een scbip of vlot 
vast zit of gezonken is, mogen stoombooten 
met of zonder vaartuigen op sleeptouw bij de 
vaart stroomopwaarts niet met grootere kracht 
va ren, dan voor bet goed stu ren van de boot 
en hare voortbeweging noodzakelijk is. Bij de 
vaart stroomafwaarts moete::i zij zoo lang moge
lijk met gestopte machine voorbijd rijven. 

3°. Ieder schipper van een schip en ieder 
voerder van een v lot, dat vast zit of gezonken 
is , moet des nachts de ligplaats daarvan door 
twee loodrecht boven elkander op een afstand 
van niet minder dan 0.5 M. en van nict meer 
dan 1 M. hangende lantaarns de bovenste met 
rood, de onderste met wit licht, aanduiden en 
zorg dragen , dat die licbten gednrende den 
nacbt, van zonsondergang tot zonsopgang, 
helder scbijnend onderbouden worden . De 
lantaarns moeten op voldoende boogte en zoo
danig bangen dat bet licbt van alle zijden 
duidelijk zichtbaar is. 

Boven geheel onder water gezonken schepen 
of vlotten moet door den scbipper of vlot
voerder een schuit of een drijvend baken met 
de twee boven bedoelde op gelijke wijze op te 
hangen lantaarns gelegd en onderhouden 
worden. · 

Bev indt zich de Jigplaats van een gebeel 
onder water gezonken scbip of vlot ter zijde 
van de daarbij aangebracbte scbuit, clan moet 
aan die zijde waar bet vaarwater niet vrij is, 
een tweede lantaarn met rood licbt van dezelfde 
lichtsterkte als de eerste gevoerd worden. 

Het ter zijde aanbrengen van de schuit is 
slecbts clan geoorloofd, als de waterstand bet 
aanbrengen boven bet gezonken schip of vlot 
niet toelaat . 

l3ij dag komen in d e plaats van de voor
gescbreven Jantaarns: 

boven het Spijksche veer witte Ylaggen , ten 
minste 0.50 M. hoog en 0. 75 M. lang; 

beneden het Spijksche veer zwarte bollen van. 
ten minste 0.50 M. middellijn . 

4°. De scbipper ofvlotvoerder is daarenboven. 
verplicht, onmiddellijk kennis te geven aan 
bet bestuur der meest nabijgelegen gemeente 0 
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dat en waar een s.cbip of vlot vast zit of ge
zonkeu is. In opvolgiug van deze kennis
geving of wanueer zij van het ongeval langs 
eenen anderen weg mocbt kennis dragen, moet 
de plaatselijke politie bet voor de scheepvaart 
ontstane beletsel , voor zoover dit nog niet 
reeds is gescbied, op de onder 3°. voorgescbre
ven wijze op kosten van den schipper van bet 
vaartuig of van den vlotvoerder doen aanduiden. 

5°. De bevoegde autoriteiten kunnen bet 
opruimen van schepen, vlotten en andere voor
werpen, welke gezonken, gestrand of aan den 
grond geraakt zijn , bevelen wanneer deze naar 
bun oordeel voor de scbeepvaart binderlijk of 
gevaarlijk zijn, onverminderd de aanspraak op 
vergoeding van de biertoe gevorderde kosten. 

Het opruimen beeft onmiddellijk plaats, 
wanneor dit naar bet oordeel van de bevoegde 
autoriteiten geen uitstel kan lijden of wanneer 
de belangbebbenden dit weigeren of niet aan 
te treffen zijn . In andere gevallen wordt aan 
do belanghebbenden een gepaste termijn ge
steld; geschiedt binnen dien termijn het op
ruimen niet of niet volledig, dan wordt dit 
vanwege den Staat uitgevoerd. De verder 
strekkende bevoegdbeden, die aan de betreffende 
autoriteiten, volgens de wetten van bet land 
toekomen, worden door de voorafgaande be
palingen n iet aangetast. 

6°. De bepalingen van 1°. tot 5°. zijn even
zeer van toe passing wanneer op de ri vier aan
we,:ige inrichtingen (badinricbtingen, molens 
en dergelijke) gezonken zijn. De aan de schip
pers en de vlotvoerders opgelegde verplicb
tingen gelden ook voor de eigenaren van zoo
danige inricbtingen. 

9. J3ijzoudere voorscbriften voor de 
sleepvaart met stoombooten tus-

s c be n Keulen er. Mannheim b ij 
lagen waterstand. 

§ 24. De uitoefening van de slcepvaart met 
stoombooten des nachts is gebeel verboden: 

a. tusschen Keulen en St. Goar, zoodra de 
waterstand aan de peilschaal te Keulen 1.30 M. 
of daar beneden bedraagt; 

b. tusschen St. Goar en Mainz, zoodra de 
waterstand aan de peilschaal te Mainz l M. 
of daar beneden bedraagt ; 

c. tusschen Mainz en Mannheim, zoodra de 
waterstand aan de peilschaal te Mainz 0.70 M. 
of daar beneden bedraagt. 

10. Bijzondere voorschriften betref
fende het sleep en op b et rivien•ak 

tu s scben Bingen en St. Goar. 

§ 25. 1°. Op bet riviervak tusscben Bingen 

en St. Goa,· mug een scb ip niet aan de rader
kast eener stoomboot worden bevestigd. Hier
van uitgezonderd zijn slechts zulke gevallen 
waarin bescbadigde vaartuigen niet op eene 
andere wijze lmnnen weggevoerd worden. 

2°. Op dit riviervak mogen stroomopwaarts
varende stoombooten niet meer dan drie vaar
tuigen sleepen, die in eene rij achter elkander 
moeten gebouden worden, on stroomafwaarts
varende niet meer dan vier schepen, twee aan 
twee naast elkander gekoppeld. 

11. Bijzondere voorschriften betref
fende bet s l eepen op bet riviervak 

tu s s c be n Straatsbi•rg en Sondernheini. 

§ 26. Op bet rivie rvak tusscben Straatsburg 
en Sondernhei,n mogen stroomafvarende sleep
treinen in niet meer dan twee slepen, elk van 
twee vaartuigen naast elkaar, gevoerd worden. 

GeladeD vaartuigen moeten steeds in den 
eersten sleep worden gevoerd; evenzoo van de 
ongeladene telkens de grootste. Bevinden zich , 
twee geladen vaartDigen op sleep, dan mag in 
tweeden sleep geen verder, zij bet ook leeg, 
vaartuig gevoerd worclen. 

Naast elkander gekoppelde vaartuigen moe
ten ten naastenbij van dezelfde grootte zijn; 
evenwel mogen naast een groot vaartuig twee 
kleinere vaartuigen acbter elkander gekoppeld 
worden, wanneer 7.ij te zarnen ongeveer even 
Jang zijn als bet eerste. De beicle acbter 
elkander gekoppelde kleinere vaartu igen gelden 
dan voor de toepassing van bet eerste lid als 
een vaartnig. 

Elk der gekoppelde vaartuigen - in bet 
laatstgenoemde geval bet voorste der kleinere 
vaartuigen - moet afzonderlijk aan de sleep
boot of aan de vaartuigen van den eersten 
sleep zoodanig zijn vastgernaakt, dat al de 
gesleepte vaartuigen in het kiel water van de 
sleepbooi kunnen varen. . 

Met de sleepboot mag zijwaarts geen vaar
tuig gekoppeld worden. 

Voorschriften betreffende het stilliggen. 

§ 27. 1°. Wanneer schepen, vlotten, bagger
werktuigen of soortgelijke werktuigen buiten 
de havens stil of voor anker liggen, moeten 
zij beboorlijk vastgemeerd en te alien tijde 
zoodan ig gelegd worden, dat eenerzijds de vaar
weg voor de doorgaaude scbeepvaart open bi ijft 
en anderzijds het gevaar, van door den golf
slag tegen den oever geworpen of anderszins 
bescbadigd te worden, uitgesloten is. Op de 
vlotteu moet bovendien bij dag en des nacbts 
een voldoende wacbt aanwezig zijn; eveneens 
op scbepen, baggerwerktuigen en soortgelijke 
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werktuigen, wanneer zij bij uitzonderi ng in bet 
narwater of in de nabijheid daarvan stilliggen 
op plaat en, die in den regel niet al s ligplaat 
gebezigd worden. 

Wanneer anker - boeg- of zijankers - in 
bet vaarwater of in de nabijheid daarvan worden 
uitgeworpen , dan moet de plaats daarvan door 
lichtblauwe drijftonnen worden aangewezen. 
Deze drijftonnen moeten bij baggerwerk;tuigen 
en soortgelijke werktuigen alle, bij andei·e 
vaartuigen en v lotten slechts voor zoover zij 
de plaats van zijankers aanwijzen, of in zoo
verre boegankers door bunue Jigging ten op
ir. ichte van den scb eepsromp voor auderevoorbij 
varende schepen gevaar kunnen opleveren, van 
zon ondergang tot zonsopgang van een wit 
licht voorzien zijn. 

2°. Bui ten de havens mogen in bet algemeen 
nooit meer dun drie scbepen in de richting 
der breedte van de riv ier naast elkanaer liggen . 

Waar de gesteldh eid van bet vaarwater niet 
toelaat. dat de varende stoombooten op een 
afstand van meer dan 40 M . van den oever 
blijven , mag slechts eene enkele rij schepen 
langs den oever liggen. 

In de engten der rivier, in de vaurwegen 
naar Pn uit de b ij rivieren, kanalen en havens 
van den Rijn, in de vaarwegen dwars over de 
rivier van g ierveren en van alle langs een 
dwarskabel zich bewegende veerponten, in de 
vaarwegen van de stoombooten naar en van 
de stoomboothoofden, alsook in de vaarwegen 
door de schipbruggen mogen scbepen en vlotten 
ir.icb niet opbouden nocb bijleggen. Ook mogen · 
scbepen en vlotten boven- of benedenwaarts 
van de stoomboothoofden niet zoodanig liggen , 
dat zij geheel of gedeeltelijk voor deze uit
steken. 

Schepen en vlotten, welke aan de door 
borden aangeduide aanlegplaatsen van scbui ten• 
veren aanleggen, moeten zoo ver van den 
oever verwijderd blijven, dat de veer chuiten 
ongehinderd kunnen af- en aanvaren. 

3°. Zijn schepen , vlottcn, baggerwerktuigen 
of soortgelijke werktuigen voor anker gegaan 
op plaatsen , waar dit in den regel niet ge
schiedt, of liggen zij buiten de havens in bet 
vaarwater of in de nabijbeid daarvan, dan 
moet bij mistig wed er op de schepen met eigen 
beweegkracht ten roinste elke vijf roinuten de 
klok worden geluid, van nit andere vaartuigen 
en vlotten even dikwijls met den scbeepsroeper 
worden gepraaid. 

4°. Alie buiten de havens op de open rivier 
gelegen schepen , vlotten , baggerwerktuigen of 
soortgel\jke werk tuigen moeten van zonsonder
gang tot zonsopgang onafgebroken verlicht zijn 

door lantaa rn s met wit licbt. Op de vaar
tuigen moet zoodanige lantaarn ten m inste 
4 l!I. bovcn bet scheepsboord aan de zijde 
van he·t vaarwater, en indien vaartuigen bij 
uitzonderi ng zoodanig liggen, dater aan beide 
:7.ijden Yaarwate r is, aan beide zijdcn zoodanig 
worden aangebracht, dat zij stroomopwaarts 
en troomafwaarts voortdurend zichtbaar zijn . 
Op vlotten moeten aan elken van de beide 
nanr de zijde van het yaarwater toegekeerde 
hoeken, ten minste 4 M. hoog, op eene hooge, 
v an verre zichtba, e plaat twee lantaarns met 
wit licht , op een onderlingen afstand van ten 
minste 2 M., ten hoogste 4 M., naast elkander 
geplaat t worden. 

Op Yaartuigen, waarop wegens de gevaar
lijkbeid rnn de lading geen licht mag wow.en 
ontstoken , moet gedurende den nacht onafge
broken een wacht aanwezig zijn, die de nade
rende schepen door tijdig pmaien met den 
scheepsroeper moet waarschnwen. 

6°. De in deze paragraaf betreffende de vlot
ten va tgestelde bepal ingen gelden rnede voor 
de Y!otten in aanbouw. 

6°. Wanneer baggerwerktuigen of soortge
lijke werktuigen aan bet werk zijn op een ge
deelte van de ri vier , alwaar zij door de aan
komepde schepen niot tijdig gezien kunnen 
worden, dan moeten zij voor en achter bunne 
ligplaats eene roode ton leggen. Deze be
bakening moet op zoodanigen afstand plaats 
hebben , dat de schepen tijdig hunnen koers 
kunnen nemen door een niet door bet werk
tnig versperd vaarwater . 

Liggen zulke werktuigen of toestellen in bet 
vaarwater , dan rooeten zij aan dien kant langs 
welken schepen en vlotten het best kunnen 
voorbijvaren, een rood-witte vlag uitsteken. 

Voorschriften betreffen de vaste badin• 
richtingen, molens op vaartuigen en 

soortgelijke inrichtingen. 

§ 28. Voor badinricbtingen, molens op vaar
tuigen en soortgelijke inrichtingen, welke in 
de rivier vastliggend zijn , zijn behalve de 
door de bevoegde autoriteiten vastgestelde be
palingen de volgende voorschriften van kracht: 

1°. Zij moeten bevestigd zijn op betrouw
bare wijze, volledigen waarborg tegen het af
drijven biedende; geschiedt die bevestiging 
d oor ankers, dan mogen deze niet in het vaar
water of in de nabijheid daarvan worden uit
geworpen. 

2<>. Zij moeten zoodanig liggen, dat de vaar
weg voor de doorgaande scbee11vaart open blijft 
en het gernar, om door den golfslag tegen 
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den oever geworpen of anderszins beschadigd 
te worden, uitgesloten is. 

3°. Zij moeten van zonsondergang tot zons· 
opgang onafgebroken verlicht zijn do~r Ian· 
taarns met wit licht, die ten minste 4 M. boven 
het vlak waarop deze inrichtingen drijven aan 
de zijde van het vaarwater, zoodanig worden 
aangebracht, dat zij stroomop- en stroomaf
waarts voortdurend zicbtbaar zijn. 

Voorschriften betreffende het jaagpad en 
het jagen. 

§ 29. 1°. De vaartuigen, die langs den oever 
liggen waar zich bet jaagpad bevindt, moeten, 
wanneer schepen, die langs den oever worden 
gejaagd hen voorbijvaren, hetzij den mast 
strijken of zoover van den oever verwijderd 
worden, dat de jaaglijn onder hen kan door
getrokken worden. Bij het op deze wijze doen 
passeeren van de jaaglijn moet de bcmanniug 
van het stilliggend schip bebulpzaam zijn. 

2°. De vlotten, die langs den oever liggen 
waar zich bet jaagpad bevindt en evenzoo de 
daar liggende vlotten, die in aanbouw zijn, 
moeten voorzien zijn van volledigc jaagliju
leiders. Ook mogen die vlotten, wanneer zij 
niet onder weg zijn, uiet verder dan tot 80 M. 
in de rivier reiken. De vlotvoerder is ver
plicht, om de bindbalken gclijk met het vlot 
af te snijden en de ankers zoodauig uit te 
werpeu, dat deze voor de scheepvaart niet 
hinderlijk zijn. 

De bemanning van het vlot moet de scbepen, 
die niet dicht langs en om bet vlot heen 
kunnen varen, laugs dit laatste voorb ij trekken. 

3°. Aan den oever waar het jaagpad zich 
bevindt liggende badinricbtingen of soortge
lijke inrichtingen, die bet jagen belemmeren, 
moeten door de eigenaars van volledige jaag
lijnleiders voorzien worden. 

4°. Op bet jaagpad zelf mogen nocb inrich
tingen opgericbt, noch voorwerpen neergelegd 
worden, d ie voor de ui toefening van den jaag
dienst hinderlijk zouden knnuen zijn. 

Begrip van nacht. 

§ 30. In de voorseh riften betreffende het 
voeren van lichten en bet geven van andere 
seinen (§ 4, 4°. en 13°. , § 7, 1°., § 8, 2°., § 16, 
4°., § 16, 20. en 3°., § 17, 2°., § 18, :l0

., 3°. en 
4°. , § 20, 1°., § 21, 1°. tot 7°., § :l3, 3°., § 27, 
4°.) moet onder ,,nacht" verstaan worden de 
plaatsel ijke kalendertijd van zonsondergang tot 
zonsopgang. 

In de voorscbriften betreffende de vaart 
(§ 4, 9°., § 16, 3°., § 21, 8°., § 22, 2°. b, § 24) 
moet onder ,,nacbt" verstaan worden de tijd 

van bet in'l'allen der duisteruis a£ (op zijn laatst 
een uur na zonsondergang) tot het aanbreken 
van den dag (op zijn vroegst een um· voor 
zonsopgang). 

Voorschriften overbouw, bemanning, uit
rusting en onderzoek van de vlotten. 

1. Aanduiding, breedte en lengte 
v an de v 1 o t ten. 

§ 31. 1°. Elk vlot moet op bet midden der 
lengte en ter hoogte van ten minste 3 1I. boven 
de oppervlakte twee evenwijdig aan de lengteas 
bovcn elkander vast aangebrachte witte borclen 
voeren, waar'l'an op het bovenste in rnod de 
eerste letters der voornamen, de geslacbtsnaam 
en de woonplaats van den eigenaar van bet 
vlot, en op het onderste in zwart dezelfde op
gaven betrekkelijk den vlotvoerder in Latijn
scbe letters van ten minste 30 c)l. hoogte en 
6 cM. breedtc, moeten zijn vermeld en we! op 
de beide vlakken der bordcn. 

2°. De breedte van de vlotten die den Rijn be
varen mag niet te boven gaan op bet riviervak: 

van Bav.el tot Kehl . 6 .M.; 
,, Kehl tot teinmauern (mond 

van den )Iurg) . 17 
van Steinmauern tot Gel'lnersheim. 27 

,, Gerrnersheim tot Mannheim . 36 
beneden )Iannheirn . 63 
Bovendien is de lengte der vlotten beperkt 

voor bet riviervak: 
van Bazel tot Kehl . . tot 27 :M:.; 

,, Kehl tot Steinmnuern. . ,, 90 ,, 
3°. Aan de zijkanten van de ,,lotten mogen 

geen deelen van bet vlot of andere voor de 
scbepen, bruggen enz. hinderlijke Y00rwerpen 
uitsteken. 

4°. Bij waterstanden van 1 :M:. en lager aan 
de peilschaal te l'rlainz is voor bet vak Riides
hei1n-St. Goar de breedte der vlotten beperkt 
tot 66 L 

2. B emann ing, uitrusting en gew i cht 
van de vlotten in het algemeen. 

§ 32. 1°. Elk vlot moet bemand zijn met ten 
m in ste een man voor elke 26 kubiek meter 
bard hout en met ten minste ee11 man Y00r 
elke 60 kubiek meter zacht bout. A ls hard 
bout geldt bierbij eiken-, beuken-, olmen-, 
esscben-, kersen-, peren-, appel- en kornoelje
hout; als zacld daarentegen populieren-, elzen- , 
vuren-, dennen-, pijnboomen-, lorkebout, als
mede andere harsachtige houtsoorten . 

2°. Beneden Wezel mag de hierboven onder 
1°. bepaalde verplicbte bemanning met een 
derde worden verminderd. 
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3°. Ge,,n vlot mag met minder dan 3 man, 
den vlotvoerder inbegrepen , bemand zijn. 

4°. Vlotten, van welke de verplichte bemau
ning volgens 1°. meer dan 4 man bedraagt, 
moeten uitgerust zijn met bet materieel ver
meld in de bijlage. 

5°. Ter bepaling van b et in de vlotverklaring 
(art. 25 van de herziene Rijnvaartakte van 
17 October 1868) op te geven gewicht van de 
vlotten, wordt de kubieke meter hard bout 
(ve rgelijk 1°.) tegen 750 K.G. (15 centenaars) 
en de kubieke meter zacht bout (vergelij k 1°.) 
tegen 550 )I.G. (11 centenaars) berekend. 

3. U i tzo n de rin gsbe p a ling e n be t re f
f e nd e d e b ema nnin g e n d e uitr us

tin g va n de v l o tt e n bo ve n 11.fainz. 

§ 33. De bepalingen in § 32 zijn niet van 
toepassing op de uitoefening van de vlotvaart 
op bet riviervak boven ,1.fannheim. Zij treden 
voor vlotten , welke van dit ri viervak komende 
11fannheirn voo rbijvaren , zoodanig in werking, 
dat Mannheim als punt van afvaart voor deze 
vlotten wordt beschouwd. 

Daarentegen wordt voorgeschreven: 
1°. Op bet riviervak van K ehl tot S teimnauern 

moeten op vlotten met eene bemanning tot 12 
man een kabel , op grootere vlotten twee ka
bels, elk van ten m.inste 40 M . lengte, op bet 
riviervak van Stein,nai•ern tot Man nheim op 
elk vlot een groote kabel van 160 tot 180 M . 
lengte en een hulpkabel van 15 tot 20 M . 
lengte aanwezig zijn . 

2°. Op b et riviervak tusschen K ehl en Stein
,nau ern moet elk- vlot ten minste met een man 
per 15 kubiek meter inhoud van de. aangekop
pelde houtrnassa bemand zijn. 

3°. Op bet riviervak van S teinmauern tot 
Germersheim moet de bemanning van de vlot
ten ten minste bestaan ; 

a. bij vlotten van onbezaagd h ont: 
van lichtere houtsoorten uit een man voor 

elke 15 kubiek meter inhoud ; 
van zware houtsoorten uit een man voor 

elke 20 kubiek meter inh oud ; 
b. bij vlotten van bezaagd bout: 
tot 180 kubiek meter inhoud, uit een man 

voor elke 20 kubiek meter inhoud ; 
van 180 tot 300 kubiek meter inboud, uit 

een man voor elke 25 kubiek meter inhoud ; 
van meer dan 300 kubiek meter inhoud, uit 

een man voor elke 30 kubiek meter inhoud. 
4°. Op bet rh·iervak van Ger,nersheim tot 

Mannheim mag deze bemanning overal met 
een vierde verminderd worden . 

5°. Op b et riviervak boven Mannheim moe
ten de kleine vlotten, die tot 30 M. lang, 

4.5 M. breed en stevig gebouwd zijn , met ten 
minste d rie man, de vlotvoerder daaronder be
grepen, bemand zijn . 

Op bet riviervak tusschen Mannheim en 
Mainz behoeven vlotten, van welke de ver
plichte bemanning volgens § 32, 1°. niet meer 
dan 10 man bedraagt, dan niet voorzien te zijn 
van de in de bij lage van §.32, § 4°. voorgeschre
ven an ke rschuitjes en anke rs, wanneer hunne 
bemanning ten minste bet d uhbel van de 
volgens § 32, 1°. gevorderde bedraagt en de 
vloivoerder kan bewijzen, dat hem voor alle 
door te varen bruggen bet voorgeschreven 
aantal ankerschuitjes en ankers tegemoet zal 
gezonden worden. 

4. V o or s c h ri ft e n v o or g e s I e e pt e 
v lott e n. 

§ 34. Voor vlotten , die door stoombooten of 
door andere schepen met eigen beweegkracht 
gesleept worden, is op bet riviervak tusschen 
Ma.nnh,im en Bingen de helft , van Bingen tot 
S t. Goar drie vierden en van S t. Goar tot 
W ezel twee derden, beneden Wezel een derde 
der verplichte bemanning volgens § 32, 1°. 
voldoende. mits bet vlot aan de voorzijde van 
eene doelmatige stuurinrichting voorzien zij 
en de sleepboot de volgende kracht der ma
chine bezitte : 

a. bij vlotten, van welke de verplichte be
manning niet meer dan 50 man bedraagt, ten 
minste 25 effect ieve paardekrachten ; 

b. bij vlotten, van welke de verplicbte be
manning meer dan iiO tot en met 80 man be
draagt , ten minste 35 effectieve paardekrachten ; 

c. bij vlotten, van welke de verplichte be
manning meer dan 80 man bedraagt, ten 
m inste 45 effectieve paardekrachten . 

5. Waar sc huw e r s v a n d e v lott e n. 

§ 35. 1°. De vlotvoerders zijn verplicht , om 
hun vlot te doen voorafgaan door een schuitje 
met een waarschuwer. Het sch ui tje moet ten 
minste • / , uur en ten hoogste l ' / , uur voor 
het vlot uitvaren. Het mag niet aan een 
stroomafwaartsvarend schip bevestigd worden. 

2°. Wordt het vlot door een schip met eigen 
beweegkracht gesleept, dan moet bet waar
schuwingssch uitje eehe vlag voeren bestaande 
uit zestien ruiten, afwisselend rood en wi t , in 
de overige gevallen afwisselend rood en zwart . 

3°. De vlotvoerder moet in de vlotverklaring 
den naam van den schipper van bet schuitje 
aanteekenen of d ien aan de politie van de 
eerste haven, waar bet vlot aankomt, ter ver
melding in de vlotverklaring opgeven. 
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4°. Indien het vlot door eenige onvoorniene 
omstandigbeid niet kan doorvaren, moet de 
y]otvoerder terstond een tweeden waarscbuwer 
zenden, die de belangbebbenden verwittigt, dat 
het vlot niet zal komen. 

5°. De verplichting, om een waarscbnwer 
vooruit te zenden, vervalt: 

a. op bet riviervak boven Mannheim voor 
vlotten, welke tot 30 M . lang, 4.5 M. breed 
en stevig gebouwd zijn ; 

b. · op de riviervakken beneden Mannheim 
voor vlotten, waarvan de verplicbte beman• 
ning niet meer dan 5 man bedraagt. 

De voerders van zoodanige ,lotten zijn ecbter 
gebouden, om de voorgescbreven vlag· op bet 
vlot zelf te voeren. 

6. Vervanging van den waarscbuwer 
door elec tris cbe aankondiging 

op bet riviervak van Kehl 
tot Steinrnauern. 

§ 36. 1°. Op bet gedeelte van den Rijn tus
scben Kehl en Steinmauern zijn de vlotvoerders 
ontbeven van de verplicbting, om een waar
scbuwingsscbuitje vooruit te zenden, wanneer 
zij tot waarscbuwing der vlotten van de a]daar 
Jang den Rijn aangebracbte electriscbe seinin
ricbting gebruik maken. 

Zoodra de aanstaande komst van een vlot 
aan een van de scbipbruggen bij Freistett
Ojfendo1f, Grejfern-Drusenheim of Plitters• 
do,j-Selz door de telegraaf is aangekondigd, 
wordt op de scbipbrug nabij den recbter oever 
de in § 35 voorgescbreven waarscbuwingsvlag 
gebeschen en eerst wanneer bet vlot door de 
brug gevaren is weder ingebaald. 

Onder gelijk voorbeboud kan bij mogelijke 
uitbreiding van de bovengenoemde seininricb
ting van Plittersdmf Rijnafwaarts ook bier het 
waarschuwen van de vlotten door middel van 
de telegraaf gescbieden. 

2°. Wanneer de vlotvoerders geen gebruik 
van de seininrichting willen maken, of we! 
bij mogelijke storing in de geleiding daarvan, 
moet het waarschuwen op de in § 35 bepaalde 
wijze gescbieden. Echter is bet aan de vlot
voerders toegestaan, om zicb, in plaats van 
eene scbuit van een zoogenaamd vaarvlotje, 
uit boomstammen of planken bestaande, voor 
de waarschuwing te bedieuen. 

7. Onderzoek van de vlotten. 

§ 37. 1°. Vlotten , waarvan de verplichte be
manning meer dan 4 man bedraagt, worden, 
voor bun vertrek en, wanneer zij op eene zij
rivier gebouwd zijn, voor dat zij de reis op 
den Rijn voortzetten, aan een onderzoek onder-

worpen, betwelk loopt over bunne samenstel
ling en de becbtbeid bunner verbindingen, 
zoomede over de aanwezigbeid van de voor
gescbreven bemanning en van bet overeen
komstig den inhoud van de bijlage van § 32, 
4•. gevorderde uitrustingsmaterieel. 

Deze bepaling is niet van toepass ing op 
vlotten, welke, uit de Main komende, gebracbt 
word en in de vlotbaven te Mainz of te Schierstein. 

2°. Het onderzoek gescbiedt door de bier
mede belaste ambtenaren of door deskundigen, 
die voor dit doe! beeedigd zijn. 

3°. De vlotvoerder moet voor het vertrek 
van bet vloi bet onderzoek daarvan aanvragen 
bij de bevoegde autoriteit. Laatstgenoemde 
moet er voor zorgen, dat bet onderzoek zoo 
spoedig mogelijk, en in elk geval binnen de 
op de ontvang t der aanvraag volgende eerste 
24 uren geschiedt. 

4°. De plaatsen, waar bet onderzoek kan ge
scbieden, de personen, die daarmede zijn be
last, en de autoriteiten, bij wie bet moet worden 
aangevraagd, worden openl ijk bekend gemaakt. 

5°. Vlotten, die op plaatsen gebouwd worden, 
waar bet voorgescbreven onderzoek niet kan 
plaats bebben, moeten op de troomafwaarts 
meest nabij gelegen plaats, die voor bet onder
zoek van vlotten is aangewezen, aan bet onder
zoek worden onderworpen. 

6°. De bepalingen van 1°. tot 5°. zijn niet 
van toepassing op de vlotvaart op bet rivier· 
vak boven Mannheim. 

De brugwacbters zijn bevoegd tot bet uit
oefenen van toezicbt op de nale.ving van de 
in § 31, 2°. en 3°. , en § 33 voor bet riviervak 
boven Mannheim gegeven voorscbr iften. 

7°. Voor vlotten, welke van boven komende 
Mannheim voorbijvaren, treden de bepalingen 
van 1°. tot 5°. zoodanig in werking, dat Mann• 
heiin als punt van afvaart wordt beschouwd. 

8 . .A.anteekening op de vlotverklaring. 

§ 38. Geeft bet onderzoek geen aanleiding 
tot aanmerkingen, dan wordt de uitslag door 
de met h et onderzoek belaste personen op de 
door den vlotvoerder met zicb te voeren vlot
verklaring aangeteekend. .A.an vlotvoerders, 
op wier vlotverklaring zoodanige aanteekening 
ontbreekt, wordt de afvaart uiet toegestaan. 

9. Veranderingen in den to e
s t a n d v a n h e t v I o t. 

§ 39. De bepalingen van de §§ 37 . en 38 
zijn mede van toepassing voor het geval, dat 
een vlot gedurende de reis : 

a. eene vergrooting ondergaat, die overeen
komstig den inboud van de bijlage van § 32, 
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4°. vermeerdering van bet voorbanden zijnde 
uitrustings-materieel vereischt; of 

b. verkleind wordt en de vlob·oerdcr dien
tengevolge eene vermindering in bet voorhan
den zijnde uitrustings-materieel wil brengen. 

Gescbieden deze veranderingen van bet vlot 
op eene plaats, waar bet onderzoek niet kan 
plaats bebben, dan moet dit door den vlot
voerder dadelijk bij zijne aankomst op de 
naaste voor bet onderzoek van vlotten aange
wezen plaats aan de bevoegde autoriteiten 
worden aangevraagd. 

10. Bevoegdbeid van de autori
t e it en en am b ten are n. 

§ 40. De autoriteiten der scbeepvaart- en 
bavenpolitie, de brugwacbters en alle ambte
naren belast met bet politietoezicbt over de 
rivier, zijn bevoegd om zicb er van te over
tuigen, clat de volgens de §§ 32 tot 34 gevor
derde bemanning en bet uitrustings-materieel 
op bet vlot aanwezig zijn, en om indien de 
bemanning of de uitrusting der vlotten niet 
overeenkomstig de voorscbriften aanwezig zijo, 
te bevelen dat bet vlot op de naaste ligplaats 
zal bijleggen. De reis mag alsdan eerst na 
bet aanvullen van de bemanning, en zoo ook 
van uitrusting voortgezet worden. 

11. Vrijdom van rechten. 

§ 41. Voor het overeenkomstig de§§ 37, 39 
en 40 te verricbten onderzoek is geen recht 
verscbuldigd . 

Poste n van waarschuwers. 

§ 42. Voor de veiligheid der vaart zijn op 
bet riviervak van Bingen tot beneden Bonn 
posten van waarscbuwers gevestigd op de 
vol gen de plaatsen : 

1°. in bet Bingerloch op den Muizentoren; 
2". aan de lVirbellay ; 
3°. bij Oberwesel, beneden den Ossentoren; 
4°. tegenover Ka,n,nereck op den recbteroever; 
5°. bij de Loreley ; 
6°. boven St. Goar aan de Bank; 
7°. bij een waterstand beneden 3.2 M. aan 

de peilschaal te Coblenz voor den Engersgrund 
bij St. Sebastian Enge,·s; 

8°. bij een waterstand beneden 3.5 M. aan 
de peilschaal te Bonn voor de Rheindmfer 
Kehle boven de voormalige uitmonding van 
de Sieg. 

De posten van waarschuwers op die plaatsen 
zijn verplicbt, om bet naderen van alle stroom
afwaartsvarende vaartuigen te seinen door bet 

hijscben rnn de ,lag, en wel op de ,olgende 
wijze: 

a. als een afzonderlijk sch ip stroomafwaarts 
komt, door bet hijschen van de roode; 

b. als een sleeptrein stroomafwaarts vaart, 
door het bijscben van de u,itte; 

c. als een ,lot komt afdrijven, door bet 
hijscben van de roode en van de witfe vlag; 

d. in de plaats van vlaggen komen voor bet 
tweede vaarwater bij het Bingerloch korven 
van dezelfde !.,:leur. ' 

Door elk van deze seinen wordt tevens aan
getoond, dat de vaart stroomafwaarts vrij is, 
terwijl bet niet geven van een sein aanduidt, 
dat de vaart stroomopwaarts v rij is. 

Is het vaarwater in bet Bingerloch versperd, 
dan wordt een rood en wit gestreepte korf op 
den top van den Muizentoren geplaatst en 
daarmede aangetoond, dat de vlaggenseinen 
voor bet tweede vaarwater gelden. 

Yoordat een schip van af Bingen stroomaf
waarts vaart , moet de scbipper tien min uten 
te voren van zijn voornernen aan den waar
scbuwer van den post op den Muizentoren 
keonis geven door een witte vlag op balven 
mast te hijscben. Hij mag eerst dan afvaren, 
waaneer daartoe bet vereiscbte sein van a£ den 
:Muizentoren is gegeven. 

Behalve de genoemde vaste posten van waar
schuwers is er voor de stroornopwaarts varende 
sleeptreinen nog een afzonderlijke waarschuwer 
tusscben St. Goa,· en Kani,ne,·eck aanwezig. 
Deze gaat voor den sleeptrein uit en geeft, 
wanneer vaartuigen stroomafwaarts komen, 
aan den bcstuurder van den sleeptrein bet 
noodige sein met de roode vlag. 

O,erigens zijn voor de diensten der waar
scbuwers de recbten volgens afzonderlijk vast
gestelde en ter openbare kennis gebrachte 
tarieven door de daarbij betrokken schipperij 
verscbuldigd. 

Bevaren van afgescheide n en tot verlan- ' 
ding bestemde ge dee lten van de 

rivier en afsnijdingen van 
d~n R ij n. 

§ 43. 1°. H et bevaren van afgescbeiden en 
tot verlanding bestemde, door bakens op vol
doende wijze aangeduide gedeelten van de 
rivier is aan alle vlotten en vaartuigen met 
uitzondering van scbuitjes verboden. 

2°. Afsnijdingen van den Rijn mogen eerst 
dan bevaren worden, wanneer de scbeepvaart 
door die afsnijding van de zijde der bevoegde 
autoriteiten door middel ,an open bare bekend
making voor opengesteld i- ,erklaard. 
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Verbod om andere dan de in dit regle
ment van politie genoemd_e sein

Iichten te voeren. 

§ 44. Het voeren v,,n andere dan de in dit 
reglement van politie voorgeschreven of ver
gnnde seinlichten is verboden. Uitgezonderd 
zijn van deze bepaling zoodanige seinlichten, 
die in bijzondere gevallen krachtens regeerings• 
verordeningen mocten worden getoond. 

Verplichting der schippers en vlotvoer
ders , om een exemplaar van dit 

reglement van politie bij zich 
te hebben . 

§ 45. Ieder schipper of ieder vlotvoerder 
moet gedurende de uitoefening van ziju beroep 
een exemplaar van dit reglement van politie 
bij zich hebben en het aan de ambtenaren der 
politie, der iuvoerrechten der havens en van 
den waterstaat op hun verzoek vertoonen. 

Strafbepalingen. 

.§ 46. Handelingen in strijd met de bepa lin
gen gegeven in de §§ 1 tot 45 van het onder• 
werpelijk reglement van politie worden over
e.enkomstig artikel 32 van de herziene Rijn
vaartakte van 1'l October 1868 gestraft. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 
7den April 1905 (Sfaatsblad n°. 126). 

Ons bekend, 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) DE MAREZ OYENS. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, a. i., 

(get.) ELLI~. 

Bijlage van § 32, 4°, van het reglement 
van politie voor de scheepvaart en de 
vlotvaart op den Rijn. 

Omschrijving van het vereischte ui&rustings
materieel. 

;.. i.. .!S 
Voor vlotten, J;l . "' . "' 

waarvan de ver- " " .!< " ~ 
Pl ichte beman- '.'.". 25 

§ 
25 

.!< ...., ·a a.) a <1) 

ning volgens § 32, ~.g .S.g 00 
1°. bedraagt: 8"' "'"' 

c!:) ~ ~ _______ ....;.... 
5 tot 

10 
14 
26 
36 
41 
46 

9 man 
13 
25 
35 
40 ,, 
45 ,, 
50 ,, 

2 
3 
3 
3 

i 1-i~ 
2 1 
1 2 
1 2 
1 3 
2 3 

2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 

2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

1 
1 
1 
1 

,:. ;..; ai ai 
Voor vlotten, <1) • <l) • 0) 0) ci 

waarvan de ver- .!<" .!<" ~ ,,:, .; <l) 
i::::l <1) i::::l 4-) "' 

;..; bi) 

plichte beman- ~~ ~-~ .le ..s: "' " <1) 0 Q) :::s "' <l) ..s: :0 
ning votns § 32, ..;;,~ Q,.Q 

..., 
" ~ ~ 0 Q ·- C) 0 

1°.be aagt: 0 00 <1) oo 8 ·a, 
~ 

~ ~ c!:) ~ 

51 tot 60 man . 4 2 3 
I 

3 10 2 
61 

" 
70 

" 
4 2 4 3 11 2 

71 
" 

80 
" 

4 2 4 4 12 3 
81 

" 
90 

" 
5 2 5 4 13 3 

91 
" 

100 
" 

5 2 6 4 14 3 
101 

" 
110 

" 
6 2 6 5 16 4 

111 
" 

120 
" 

6 2 6 5 l8 4 
121 

" 
130 

" 
7 2 7 5 20 4 

131 
" 

140 
" 

7 2 7 5 22 5 
141 

" 
150 

" 
7 2 8 5 24 5 

151 
" 

160 
" 

8 2 8 5 I 26 5 
161 

" 
170 

" 
2 8 5 l 2 

7 
171 

" 
180 

" 
8 2 8 5 30 7 

181 
" 

190 
" 

9 3 9 6 32 8 

AANMERKINGEN. 

1°. Onder groote ankerschuiten worden schui
ten van een ladingsvermogen van 2500 tot 
3000 K.G. (50 tot 60 ccntenaars\ onder Heine 
ankerschuiten 'lie van een ladingsvermogen 
van 1500 tot 1750 K.G. (30 tot 35 centenaars) 
verstaan. 

2°. Vlotten, waarvan de verplichte beman
ning volgens § 32, 1°. niet meer dan 7 man 
bedraagt, mogen in plaats van de kleine anker
scbuiten een schuitje bebben, zoogenaamde 
,,drieplanker" van 8 M. lengte en Yan 1 tot 
1.4 M. breedte op het boord. 

3°. De scbuit van den waarschuwer is niet 
in de in bovenstaande omscbrijving aangegeven 
scb uiten begrepen. 

Beboort bij bet Reglement van politie voor 
de scbeepvaart en de vlotvaart op den Rijn, 
vastgesteld bij bet Koninklijk besluit van den 
7den April 1905 (Staatsblad n°. 126). 

Ons bekend, 
De Ministei· van Waterstaat, HandelenNijvei·heid, 

(get. ) DE MAREZ OYENS. 
De Minister van Buitenlanclsche Zaken, a. i . • 

(get.) ELLIS. 

8 April 1905. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken aan de Commissa
rissen der K oningin in de provincien, 
betreffende acten van den burgerlijken 
stand ten aanzien van onderdanen van 
Zweden en Noorwegen. 

De Regeering van Zweden en Noorwegen 
heeft te kennen gegeven er prijs op te stellen 
kennis te nemen van alle akten· van den 
burgerlijken stand hier te lande opgemaakt 
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wordende ten aanzien van een onderdaan van 
een van beide genoemde Rijken. 

lk heb daarom de eer U H.E.G. te ver• 
zoeken de gemeentebesturen in w gewest uit 
te noodigen, telkens wanneer door den Amb
tenaar van den burgerlijken stand in hunne 
gemeent eene akte van geboorte, van erken
ning van !)en natuurlijk kind of van buwelijk 
wordt opgemaakt ten aanzien van een onder
daan van Zweden of N oorwegen een afschrift 
daarvan, evenals ten aanzjen van overlijden 
kracbtens de bestaande voorscbriften pleegt te 
gescbieden, door tusscbenkomst van U H.E.G. 
in te zenden aan het Departement van Buiten· 
landscbe Zaken . (W. v. J3. A.) 

10 Api·il 1905. J3ij beschikking van den Minis• 
ter van Waterstaat, Handel en ijv'3rheid 
van 10 April 1905, n•. 7812, afd. Landbouw, 
is vastgesteld het volgend: 

Reglement voor het instituut voor het 
onderzoek van en bet geven van advies 
over landbouwwerktuigen en -gebouwen. 

J . VAN HJ,;T DORL VAN HET INSTI1' UUT . (1) 

Art. 1. 1. Hat instituut voor bet onderzoek 
van en bet geven van advies over landbouw
werktuigen en -gebouwen maakt een onderdeel 
uit van de Rijks- hoogere land- , tuin- en 
boscbbouwscbool en beeft ten doe!: 

a. bet voorlicbten van landbouwers bij den 
aankoop en bet gebruik van werktuigen en 
gereedscbappen ; 

b. het verricbten van onderzoek_ingen op het 
gebied cler landbouwwcrktuigkunde; 

c. bet geven van adviezen aan landbouwers 
en !andbouwvereenigingen over bet sticbten 
en veranderen van gebouwen, benoodigd voor 
bet landbouwbedrijf. 

2. Voor zooveel doenlijk, wordt bet instituut 
dienstbaar gemaakt aan bet onderwijs aan de 
Rijks- hoogere land•, tuin- en boschbouwscbool. 

II. VAN lIE'J' llESTOUR. 

2 . De leiding der werkzaamheden aan bet 
instituut en de zorg voor de administratie en 
de hulpmiddelen dezer inrichting zijn opge
dragen aan den leeraar in de landbouw-werk• 
tuigkunde aan de in art. 1 genoemde school. 
Ilij voert den titel van directeur. 

3 . ,Jaarlijks, v66r 1 April, zendt de directeur 
eene begrooting van inkomsten en uitgaven 
van bet in tituut aan den raad van bestuur 
der Rijks- hoogere land-, tuin- en boschbouw
school en, door tusschenkomst van clen directeur 

(1) Het instituut is 1 Mei 1905 te Wage· 
ningen geopend. 

dier inricbting, aan den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid een verslag aan
gaande betgcen in hetafgeloopen jaar is ve rricht. 

4. Bij afwezigheid, ongesteldbeid of andere 
verhindering van den directeur wordt hij ver• 
vangen door een doo1· den directeur-generaal 
van den landbouw aan te wijzen persoon. 

5 . Het gebruik van de hulpmiddelen, werk
krachten en terreinen van de Rijks- hoogere 
land-, tuin- en boscbbouwscbool ten behoevevan 
bet instituut en omgekecrd, zoomede de wijze 
waarop bet instituut wordt dienstbaar gemaakt 
aan het onderwijs aan de genoemde school, 
worden bij huishoudelijk reglement geregeld. 

III. VAN DE ADV!EZEN EN ONDERZOEKINGEN, 

BEDOELD IN ART. 1, ONlJER a EN b. 

6. 1. Het geven van advies over en bet 
ondcrzoeken van landbouwwerktuigen geschie
den op aanvraag van landbouwcrs oi' van ver
eenigingen van landbouwers. 

2. De aanvraag is vrachtvrij te ricbtcn aan 
den directeur van bet instituut en moet eene 
duidelijke omscbrijving bevatten van de onder· 
werpen of werktuigen, waarover een advies 
of waarvan een onderzoek wordt ve rlangd. 

3. Aanvragen om onderzoekingen, d ie veel 
tijd vorderen en aan ~epaalde tijden gebonden 
zijn, moeten ten minste drie maanden v66r 
het voor onderzoek gescbikte tijustip bij den 
directeur worden ingezonden . 

7 . Het onderzoek loopt over alle pun ten, in 
de aanvraag vermeld, zoomedc over die, welke 
door het instituut van belang worden geacht. 

8. Het onderzoek gescbiedt volgens een 
v66raf opgemaakt plan, omvattende den gang 
van bet onderzoek, eene opgave van de daar
voor eventueel henoodigde lokalen, terreinen, 
materialen, hulpmiddelen, arbeiders, paarden 
en hetgeen meer voor de uitvoering van bet 
onderzoek benoodigd is, zoomede eene be
grooting van de kosten, die het vordert. 

9. 1. De adviezen worden kosteloos verstrekt. 
2. Voor de onderzoekingen, onverschillig of 

deze al dan niet aan bet in tituut plaats v in
den, moet de aanvrager al datgene beschikbaar 
st~llen, wat volgens bet plan van onderzoek 
voor de uitvoering noodig is en niet door bet 
instituut wordt geleverd. 

10. 1. Onderzoekingen , die een vergel ijkend 
karakter dragen, worden als wedstrijd ingericht. 

2. Voor elken wedstrijd wordt een programma 
opgemaakt, otnvattende onder meer eene nauw
keurige omscbrijving van de eiscben, die ge
steld worden, en van de omstandigbeden, 
waaronder de te onderzoeken werktuigen 
moeten werken. 
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3. In ovcrleg met den aannager wordt voor 
elken wedstrijd eene commissie benoemd, 
waarin de directeur van bet instituut of zijn 
plaatsvervanger als voorzitter optreedt. 

4. Op deze wedstrijden is het bepaalde in 
art. 9, tweede lid, van toepassing. 

11 . 1. Onderzoekingen op bet gebied der 
landbouwwerktuigkunde kunnen bovendien ge:
schieden: 

a. op verzoek van de Regeering ; 
b. op aan vraag van N ederlandsche fabr ikanten 

van landbouwwerktuigen, ambachtslieden of 
agenten in landbouwwerktuigen; 

c. op initiatief van bet instituut zelf. 
2. De in bet voorgaande lid, onder b, ver

melde onderzoekingen geschieden alleen dan, 
wanneer de directeur van bet instituut deze in 
het belang van den landbouw wenschelijk acht. 
Alsdan is van toepassing het bepaalde in de 
artt. 6, tweede en derde lid, 7, 8 en 9, tweede lid. 

3. Bij verscbil van gevoelcn over het belang 
eener onderzoeking voor den landbouw beslist 
de directeur-generaal van den landbouw. 

12. 1. Van alle onderzoekingen wordt een be
redeneerd verslag aan de aanvragers ui tgebracbt. 

2. Het instituut beboudt zich het recht van 
publicatie voor, welke gescbiedt op door den 
directeur-generaal van den landbouw nader 
vast te stellen wijze . 

13. 1. Het instituut stelt zich niet ver• 
antwoordelijk voor beschadigingen, die bij bet 
onderzoek aan de werktuigen kunnen ontstaan, 
noch voor de gevolgen van brand tijdens de 
aanwezigbeid der werktuigen aan het instituut, 
op de terreinen of in de lokalen Yoor onderzoek. 

2. Onderzoekingen op het materiaal, waaruit 
werktuigen of onderdeelen daarvan zijn ver
vaardigd, gescbieden alleen na vooraf gepleegd 
overleg met de eigenaars. 

14. Vervaardigers van en agenten in land· 
bouwwerktuigen, die wenschen , dat bij voor
komende gelegenbeid aandacht aan bunne 
werktuigen worde geschonken, zijn verplicbt 
jaarlijks v66r 1 .April eene lijst van de door 
hen aangeboden werktuigen, met opgave van 
de prijzen, aan het instituut in te zenden. 

15. Door het instituut kan worden verlangd, 
dat beproefde landbouwwerktuigen gedurende 
eenigen tijd aldaar ter bezichtiging worden 
gesteld. 

10 .April 1905. MrnsrvE van den Commissaris 
der Koningin in de provincie Overijssel, 
aan de burgemeester in d ie provincie, 
betreffende afgifte van verklaringen be
noodigd voor het aangaan van buwelijken 
door Nederlanders in het buitenland. 

Ingevolge art. 1, j". art. 4, van het tractaat 
tot regaling der wetscontlicten met betrekking 
tot het buwelijk , gesloten te 's Gravenhage 
den 12 J uni 1902, goedgekeurd b ij de wet van 
24 Juli 1903 (Staatsblacl n°. 231) en bekend 
gemaakt bij Kon. besluit van 15 Juni 1904 
(Staatsblad n°. 121), behoeven de N ederlanders, 
die een huwelijk wenscben aan te gaan binnen 
het gebied van een der verdragsstaten (voor
loopig: Duitschland, Belgie, Frankrijk, Luxem
burg, Rumenie en Zweden) een bewijs, dat 
zich tegen het hu welijk geen beletsel krachtens 
de Nederlandsche wet verzet. 

Het ligt in de bedoeling van H. E. de Minis
ters van J ustitie en Binnenlandsche Zaken om 
ten deze nadere wetsvoorschriften vast te 
stellen . 

In afwachting van de totstandkoming daar
van zijn door voornoemde Ministers in overleg 
met den Minister van Buitenlandscbe Zaken 
(ad interim) tot de afgifte van verklaringen, 
dat zich tegen een huwelijk, door een Neder
lander in een der bovengenoemde landen aan 
te gaan, geen beletsel krachtens de N eder
landsche wet verzet, aangewezen cle burge
meesters in hunne hoedanigheid van hoofd 
der gemeentepolitie van de woonplaats of, bij 
gebreke van bekende woonplaats, van de laatste 
woonplaats der belanghebbenden hier te lande. 
Namens de voornoemde Ministers heb ik de 
eer U te ve rzoeken in zake de afgifte clezer 
verklaringen te handelen , zooals bij mijn 
schrijven van 12 April 1901, 3• afcleeling, 
n°. ;l201/909, opgenomen in bet provinciaal 
blad van dat jaar n•. 36, werd aangegeven. 

De Commiss. der Koningin in de prov. Ove,·ijssel, 

(qet. ) LYCKL.A.M.A.. 

12 April 1905. B.EsLurr, houdende vaststelling 
der jaarwedden van de ambtenaren en be
dienden werkzaam onder den directem 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

WrJ WILHELMINA, :,,;Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 29 Maart 1905, 
n°. 1880, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 8 .April 1905, n°. 3206, Binnen
landsch Bestuur; 

Gelet op ·ons besluit van 9 Januari 1899 
(Staatsblacl n°. 43), gewijzigd b ij dat van 26 No
vember 1904 (Staatsblacl n°. 245) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de jaar
wedden te regelen van de ambtenaren en de 
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bedienden bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De jaarwedden van de arnbtenaren 

en van de bedienden werkzaam onder den 
directeur van b et Centraal Bureau voor de 
Statistiek, blijven binnen de grenzen, aan
gewezen in bet Koninklijk besluit van 31 De
cember 1874 (Staatsblad n°. 231), gewijzigd bij 
Ons besluit van 2:l Juli 1903 (Staatsbladn°. 215), 
tot vaststelling van bepalingen omtrent de be
zoldiging van de referendarissen en hoofd
cornmiezen, alsmede van de mindere arnbte• 
naren eu de bedienden bij de Ministerieele 
Departementen, met dien verstande, dat, voor 
zoover door hen niet wordt genoten bet maxi
mum der aan bunnen rang verbonden jaar
wedde, deze bij bekwaamheid, gescbiktbeid en 
dienstijver, voor zoover de noodige gelden 
daarvoor op de Staatsbegrnoting beschikbaar 
zijn , geleidelijk wordt verboogd met inacht
neming van de volgende regelen. 

2. De jaarwedden van de ambtenaren met 
den rang van adjunct-commie , of hooger, 
wordeu, na elke drie jaren dienst in dien rang, 
telkens verboogd met f200. 

3 . De jaarwedden van de ambtenaren be
neden den rang van adju~ct-commies en van 
de bedienden worden verhoogd met inacht
neming van de bepalingen in art. 2 van Ons 
besluit van 22 Juli 1903 (Staatsbla£l n•. 215). 

4. Indien een ambtenaar aan bijzondere 
wetenscbappelijke eischen voldoet of indien 
eene goede inricbting van bet Bureau buiten
gewone bevordering van een ambtenaar nood
zakelijk maakt, kunnen naar aanleiding van 
een met redenen omkleed voorstel van den 
directeur de in artt. 2 en 3 bedoelde termijnen 
met ten booggte een derde ve rkort en de in 
die artikelen bedoelde bed ragen met ten hoogste 
een vierde verhoogd worden. 

5. Indien de directeur tegen toekenning 
eener uit de artt. 2 of 3 voortv loeiende 
verbooging bezwaar beeft, wordt door hem 
dit bezwaar, met redenen ornkleed, bij de 
ontwerp-begrooting van het Bureau voor het 
dienstjaar waarin die verbooging zou moeten 
worden toegekend, aan Onzen Minister van 
Binnenlandsch e Zaken medegedeeld. Hij doet 
biervan te gelijkertijd mededeeling aan den 
belangbebbende. 

6 . Bij benoeming tot ambtenaar of be
diende bij het Bureau in den loop van een 
kwartaal, worden de in artt. 2 en 3 bedoelde 
tijdvakken geacht aan te vangen met den 
eersten dag van het kwartaal, volgende op 
dat, waarin de benoeming is geschied . 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst en 
waarvan afscbrift aan de AJgemeene Reken
kamer gezonden zal worden. 

Het L oo, den 12den April 1905. 
(JJet.) WILHE L MINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (JJet.) KuYPKR. 

1· pril 1905. MISSIVE van den .Minister van 
Staat, Minister van Oorlog aan de auto
riteiten der landmacht, betreffende afgifte 
van bewijzen van gedrag bij aanneming 
van personen voor den militairen d ienst . 

Het is mij gebleken , dat bij de aanneming 
voor den militairen dienst van personen, die 
. edert bun llde levensjaar in meer dan eene 
gemeente hebben gewoond , door sommige 
militaire autoriteiten, in strijd met de ten 
deze geldende bepalingen, de overlegging ge
vorderd wordt van bewijzen van gedrag, afge· 
geven door de burgemeesters van die verschil
lende woonplaatsen. 

Ik beb mitsdien de eer, onder Uwe aan 
dacht te brengen, dat het op den weg ligt Yan 
de burgemeesters der gemeenten, waar de 
hierbedoelde personen laatstelijk gevestigd 
warer; , zich alle gegevens te ve rscbaffen, welke 
voor bet oprnaken van die bewijzen van gedrag 
worden vereischt, en ik verzoek U, in voor
komende gevallen, hier~ede rekeningte houden. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
· (Jjet.) J. W . BERG.A.NSIUS . 

13 .'1pril 1905. Bm:1LUIT, bepalende de plaat
sing in het Staatsblad van de goedkeuring , 
door Nederland, der verlenging, voor den 
tijd van vijf jaren, ingaande l Februari 
1905, van de bevoegdheden der gemengde 
rechtbanken in Egypte. S. 127. 

WIJ WILHELMINA, i;Nz. 

Overwegende, dat Wij bebben toegestemd 
in de bernieuwde verlcnging van de bevoegd
heden der gemengde rechtbanken in Egypte 
voor den tijd van vijf jaren ; 

Gelet op artikel 2 der wet van 6 December 
1898 (Staatsblad 11°. 254); 

Gezien het in afschrift hierbij gevoegde 
Kbed iviaal besluit van 30 Januari 1905, krach
tens hetwelk de bedoelde verlenging is afge
kondigd , ingaande op 1 Februari 1905; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Buitenlandscbe Zaken a. i., d.d. 25 M.aart 1905, 
n•. 3437, Directie van het Protocol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van voorzegde verlenging 
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• te bevelen door plaatsing van dit beelui t in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van A.lgemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem aangaat, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het L oo, den 13den April 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

lJe Minister van Buitenlandsche Zaken a. i . , 
(get.) .ELLIS . 

(Uitgeg. 2 April 1905.) 

DE C RET. 

Nous, Khedive d 'Egypte, 
Vu le Reglement d'ot·ganisation judiciaire 

pour les proces mixtes et notamment !'arti
cle 40 dn titre III ; 

Vu Jes decrets des 6 janvier 1881, :.!8 jan
vier 1882, 28 janvier 1883, 19 janvier 1884, 
31 janvier 1889, 3 fevrier 1890, 29 janvier 1894, 
31 janvier 1899, 30 janvier 1900, prorogeant 
sncceseivement jusqu'au ler fevrier 1905 le 
terme de la premiere periode des Tribunaux 
mixtes egyptiens ; 

Considerant que otre Gouvernement et Jes 
Gouvernements des Puissances interessees sont 
convenus de proroger pour cinq annees Jes 
pouvoirs des dits Tribunaux; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la 
Justice et l'avis confol'lne de Notre Conseil 
des Ministres, 

DECRETO~S: 

A rt. 1. L es pouvoirs des Tribunaux mixtes 
sont proroges pour une nouvelle periode de 
cinq ans, a partii du premier fevrier mi! neuf 
cent cinq. 

2 . N os Ministres de la ,Tnstice et des .Aifai
res Etrangei-es sont charges de !'execution du 
present decret. 

Fait au Palais de Montazah, le 30 janvier 1905. 
(get.) ABBAS HIL~1I. 

Par le Khedive: 
Le President di, Gonseil des Minist,·es, 

(get. ) MousTAPH.A. F1rnMY. 
Le ,lfinist•·e des Ajfaires Etrangeres, 

(get.) BOUTROS GR.A.LI. 
Le Mini tre de la Ji,stice, 

(get.) IBRAHDI FoU.A.D. 

14 April 1905. BESLUI'l', houdende beslissing 
dat nit art. 46 in verband met art. 114 der 
Militiewet 1901, zooals dit laatste artikel 
gewijzigd is bij de wet van 5 December 1903 
(Staatsblad n•. 293), volgt dat uitstel van 
eerste oefening in aanmerking komt als 
broederdienst. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. H. STEENIIUIS te Kolham, loteling voor de 
lichting der nationale militie van 1905 nit de 
gemeente S/ochteren, tegen de uitspraak van 
Gedeputeerde Staten van G->·oningen dd. 27 Ja
nuari 1905, n°. 154, 3de atd., omtrent zijn 
medeloteling ROELOF VOOU'fllUIS gedaan; 

Den Raad van State, afdeel ing voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, ad vies van 
29 Maart 1905, n•. 40; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 April 1905, 
n•. 609, M. afd. M . en S. ; 

Overwegende: dat RoELOl' VooRTHUIS de 
tweede is van vijf broeders, van wie de derde , 
de vierde en de vijfde den militieplichtigen 
leeftijd nog niet bereikt hebben, en de oudste, 
HENDRlK Voowrrrurs, op 4 Maart 1904 is 
ingedeeld als loteling nn de lichting van 1904 
nit de gemeente Slochteren, waarna hem op 
5 Maart claaruanvolgende uitstel van eerste 
oefening tot 4 Maart 1905 is verleend; 

dat de :Militieraad RoELOh' VooRTHUIS op 
grond -van broederdienst van den dienst heeft 
vrijgesteld; 

dat tegen die vrijstell ing de loteling JOHAN
NES H-ENJ)RIKUS STEENHUIS bij Gedeputeerde 
Staten bezwaren heeft ingebracht, op grond 
dat de broederdienst eerst zon aanvangen na 
afloop van het verleend uitstel van eerste 
oefening; 

dat Gedeputeerdo Staten echter op 27 Ja
nuari 1905 met handhaving van de uitspraak 
van den militieraad de daartegen ingestelde 
reclame ongegrond hebben verklaard, daarbij 
overwegende: dat v66r bet inwerkingtreden 
van de wet van 5 December 1903 (Staatsblad 
n°. 293) zij, aan wie uitstel van eerste oefening 
was verleend, volgens bet toen vigeerende 
art. 114 voor de toepassing van art. 46 ge
durende het uitstel gelijk gestold werden met 
hen , die ontheffing van dienst hadden erlangd, 
h etwelk volgens art. 49 geen aanspraak deed 
maken op vrijstelling wegens broederdienst ; 
dat bij de wet van 5 D o3cember Hl03 boven
genoemd deze zinsnede is vervallen ; dat nit 
de wijziging die voornoemd wetsartikel heeft 
ondergaan, moet worden aangenomen, dat bet 
de bedoeling van den wetgever is geweest de 
vroeger bestaande exceptioneele bepaling in 
deze op te heffen en te doen vervallen; clat 
die bedoeling teruggevonden wordt in hetgeen 
in de memorie van toelichting betreffende be
doeld wetsartikel door de Regeering wordt 
gezegd, o. a. luidende: ,,Gevolg hiervan zal 



17 .Al'ltIL 1905. 145 

,.zijn (van bet vervallen van de twee laatste 
,,zinsneden van art. 114), dat de dienst van 
,.den loteling, die in bet genot van uitstel, 
,,voor zooveel betreft bet daaraan ontleenen 
,,van bet recht van vrijstelling wegens broeder
,,dienst, wordt gelijkgesteld met den dienst 
,.van den loteling voor wien op den gewonen 
,.voet de eerste oefening aanvangt ;" 

dat de uit deze toelichtende woorden blijkende 
bedoeling bevestigd wordt door de volgende 
omstandigheden: 1°. dat op hen, aan wie uit
s tel van eerste oefening is verleend, volgens 
de 3de zinsnede van art. 114, de artt. 118-124, 
133 en 145 der wet evenzeer toepasselijk zijn, 
als op hen , aan wie dat uitstel niet is ver
l eend geworden; 

2°. dat zij, aan wie uitstel van eerste oefening 
is verleend, niet eerder in bet genot treden 
van dat voorrecht, dan nadat zij door den 
Commissaris der Koningin aan den provincialen 
adjudant zijn overgeleverd en door dezen zijn 
ingelijfd bij een der korpsen; 

3°. dat aan hen, aan wie uitstel van eerste 
oefening is verleend, alvorens na hunne in
lijving bij een der korpsen met verlof te gaan, 
de krijgsartikelen word en voorgelezen; 

4°. dat hun, aan wie uitstel van eer te oefe
ning is verleend bij hunne inlijving een zak
boekje wordt uitgereikt door den compagnies
commandant, waarin vermeld staat, bet regi
ment, bet bataljon en de compagnie waarbij 
z ij zijn ingedeeld vermeldende o. a. bun staat 
van dienst, de grondslagen hunner onderge
scbiktheid, enz., zoomede een verlofpas, welke 
verlofpas, bij aankomst in de gemeente en 
vertrek uit de gemeente door den burgemeester 
voor gezien wordt geteekend; 

en 5°. dat indien bet inderdaad de bedoeling 
was geweest bij de herziening der wet iu 1903, 
om hen aan wie uitstel van eerste oefening is 
verleend met bet oog op vrijmaking van d ienst 
van een jongeren broeder niet te beschouwen 
a ls te zijn in dienst, de wetgever zeer zeker 
bij die gelegenbeid art. 49 in dien geest zoude 
hebbeu aangevuld met eene desbetreffende 
bepaling; dat uit eeu eu auder, iu verband 
met elkander beschouwd, moet worden afgeleid, 
dat zij, aan wie uitstel van eerste oefeniug is 
verleend, in dienst zijn en dus voldoen aan 
art. 48, sub 1°. , der wet, terwijl nergens voor
gescbreven staat, dat alleen bet presteeren van 
werkelijken dienst, gelijk reclamant beweert, 
welke uitdrukkiug o. a. gebezigd wordt in 
art. 131 der wet, recht op vrijstelling wegens 
broederdienst verleent ; dat de militieraad alzoo 
terecbt den loteling

0

R0EL0F VooRTHUIS, wiens 
oudere broeder is ingelijfd bij bet 9de regi-

1905 . 

ment infanter ie en daarbij dienende, doch aan 
wien tot 3 Maart 1905 uitstel van eerste oefe
ning is verleend, op grond ,an broederdienst 
vrijstelling van militiediens t heeft verleend • 

dat de loteling STEt:NHUIS van de uitspraal; 
van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is 
gekomen , daarbij aanvoerende, dat hij niet kan 
inzien , dat de vrijstelling wegens broederdienst 
van den loteling RoELOF VooRTHUIS kan be
staan, daar <liens broeder nooit in ,cerkelijken 
dienst is gewees t en Ons verzoekeude, bet be
streden besluit te vernietigen; 

Overwegende, dat volgeus art. 46 der wet 
betrekkelijk de nationale militia vrijstelling 
van den dienst verleend wordt aan den loteling . 
wiens wettige broeder bij de militia <lieut; 

dat art. 114 dier wet oorspronkelijk bepaalde, 
dat voor de toepassing ,an genoemd art. 46 
zij aan wi e uitstel van eers te oefening is vet·· 
leend, gedurende dat uitstel gelijkgesteld wor
den met hen die verkeeren in het geval, om
scb reven in bet laatste nummer rnn art. 49 
wier dien t uiet als broederdiens t in aanmer
king komt ; 

dat ecbter de wet van 5 December 1903 
(Staatsblad n°. 293) die bepaling heeft doen 
vervallen, waarvan - gelijk in de memorie 
van Toelichting werd verklaard - het gevolg 
zou zijn, dat de dienst van den loteling die 
in het genot is van uitstel, voor zooveel be
treft bet daaraan ontleenen van het recbt van 
vrijstelling wegens broederdienst, wordt gelijk
gesteld met den dienst van den loteling voor 
wien op den gewonen voet de eerste oefening 
aanvangt ; 

dat de opvatting, als zou bij die uitstel rnn 
eerste oefening geniet, geach t moeten word en 
niet te dienen , onjuist is, gelijk op goede gron
den door GedeputeP.rde Staten is overwogen; 

dat aan RoELOl' VooRTHUIS du terecht op 
grond van broederdienst vrijstelling van militie
dienst is verleend; 

Gezien de wet betrekkelijk de uationale 
militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met bandbaving van de bestrP.den uitspraak, 

bet daartegen ingestelde beroep ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. B. .A..) 

17 April 1905. ARREST van den Hoogen Raad 
der N ederlanden, boudende beslissing dat 
art. 101 der algemeene politie-verordening 
der gemeente Middelburg geen inbreuk 
maakt op bet voorschr ift van art. 4 der 
Zondagswet en dat dit artikel, door de 

10 
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bevoegde maoht niet gesohorst of ver· 
nietigd, ook bindend is, voorzoover bet 
mooht treden in een onderwerp, waarin 
door de Zondagswet reeds is voorzien. 

De H ooge Raad enz.; 
Gelet op de middelen van oassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie; 
1•. Overtred ing van art. 7 der wet van 1 

Maart 1815 (Staatsblad n•. 21) in verband met 
art. 10 der wet van 15 April 1886 (Staatsblad 
n•. 64), omdat de kantonrechter ten onreohte 
de bepalingen van art. 101a in verband met 
art. 106 der voormelde algemeene plaatselijke 
verordening heeft toegepast, vermits die ver
ordening, wat die artikelen betreft, niet over
eenkomstig is met de algemeene verordeningen 
dier Zondagswet en dus moetgehouden worden 
te zijn vervallen ; 

2•. Verkeerde toepassing of sohending van 
genoemdo artikelen der politie-verordening van 
J\Iiddelburg in verband met art. 216 Straf
vordering, omdat de kantonreohter heeft be
slist, dat in het onderwerpelijk geval eene open
bare vermakelijkheid (een bal) zou zijn gegeven; 

Overwegende, dat bij het bcstreden vonnis 
als wettig en overtuigend bewezen is aange
nomen, dat de requirant zioh heeft sohuldig 
gemaakt aan het h em bij dagvaarding ten 
Jaste gelegde feit, te weten dat hij in den 
namiddag van 6 November 1904 in het door 
hem aan den Seisweg te Middelburg gehouden 
bierhuis, eene open bare vermakelijkheid, bal, 
heeft gegeven , althans gehouden , door in de 
voor bet publiek toegankelijke gelagkamer, 
gelegenheid te geven tot dansen op de muziek, 
die in een aan die kamer grenzend vertrek 
werd gernaakt , en toe te laten, dat door 
eenige bezoekers op .die muziek werd gedanst, 
zulks zonder hiertoe sohriftelijke vergunning 
van den burgemeester van voornoemde ge
meente te bebbon bekomen; ter zake van welk 
feii, gequalifioeerd als in bet hoofd van dit 
arrest omsohreven , hij is veroordeeld als 
daarbij mede is vermeld ; 

Overwegende dat tot toe!icbting van bet 
tegen deze beslissing geriohte eerste middel 
is aangevoerd, dat bet in deze toegepaste art. 
101a der politie-verordening van Middelburg, 
in strijd met art. 4 Yan voormelde wet van 
1 Maart 1815 (in de memorie van oassatie 
blijkbaar bij vergissing als art. 7 aangehaald), 
den burgemeester de maobt verleent om te 
vergunnen bet geven of houden van openbare 
vermakelijkheden ook op Zondagen en alge
meene feestdagen, zelfs v66r het eindigen van 
alle godsdienst0efoningen; 

Overwegende dat art. 101a luidt: ,,Het is 

, . 
• 

verboden: a. eenige openbare vermakelijkheid, 
zooals eene tooneel voorstell ing, muziekuitvoe
ring, illuminatie, serenade , een bal enz. te 
geven of te honden , tenzij met sohriftelijke 
vergunning van den burgemeester" ; 

Overwegende dat deze bepaling, den burge
meester tot het geven van bedoelde vergunning 
in het algemeen maohtigende, nooh uitdruk
kelijk inhoudt, nooh in zioh sluit, de maoh
tiging op dezen, om die vergunning te geven 
in strijd met de wet , en alzoo geen inbreuk 
maakt op het voorsohrift van genoemd art. 4; 

dat voorts art. 101a., als door de bevoegde 
maoht niet ge ohorst of vernietigd, ook is 
bindend, voor zoover het mocht t reclen in een 
onderwerp, waarin door gezegde wet reeds is 
voorzien; 

Overwegende dat tot toeliohting van het 
tweede middel is aangevoerd, dat de kanton
reobter, de mogelijkheid aannemende , dat 
requirants doohter piano heeft gespeeld in een 
afgesloten, van de gelagkamer gesoheiden , 
vertrek, zonder dat onclerzooht of bewezen is, 
dat dit dansmuziek wa , op grond clat eenige 
in de gelagkamer aanwezige personen een 
oogenblik (hoelang, is niet onderzocht) hebben 
gedanst op de maat dier muziek, en requirant 
dit heeft geduld (toegelaten), ien onreohte 
heeft aangenomen , dat eene open bare verma
kelijkheid (een bal) zou zijn gegeven; 

Overwegende dienaangaande, dat de kanton
reohter, bij het bestreden vonnis feitelijk be
slissende, dat de requirant heeft toegelaten , 
dat in de openbare gelagkamer van ziju bier
huis door 14 paren van bezoekers werd ge
danst op de 1naat van muziek, welke, ofsohoon 
in een aangrenzend vertrek achter gesloten. 
deuren door zijne doohter gemaakt , diende
om hct aanwezig publiek met dansen te ver
maken , door op het bewezen feit art. 101a 
toe te passen, dat artikel niet verkeerd heeft. 
toegepast; 

Overwegende derhalve, dat de beide aange
voerde middelen zijn ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (W. v. ''l' R. 8208). 

20 April 1905. BESLUIT, houdende bepaling 
van het tijdstip, waarop artikelen II en III 
der wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n•. 157),. 
tot nadere wijziging der wet van 27 April 
1884 (Staa tsblad n•. 96) tot regeling van 
het Staatstoezioht op krankzinuigen en 
van artikel 26 der wet van 28 Juni 1854-
(Staatsblad n•. 100) tot regeling van het. 
armbestu ur, in werking treden. S. 128. 

De in werking t.·eding is bepaald op l 1\Iei 1905. 
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25 A.pril 1905. B~~SLUI1' tot vaststelling van 
bepalingen voor de gezinsverpleging van 
krankzinnigen. S. 129. 

WrJ WILHELMINA, E:s<Z . 

Op de voordracbt .an Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 23 J anuari 1905, 
11°. 8737 (1904) , afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, en van Onzen Minister van J ustitie 
van den 26sten Januari 1905, n°. 330, lste 
afd. C. ; 

Gelet op art. 35a der wet van :27 April 1884 
(Staatsblacl n°. 96) , zooals dat luidt ingevolge 
de wet van 15 Juli 1904 (Staatsblacl n°. 157) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 7 
Maart 1905, n°. 18) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 Maart 1905, n°. 2479, 
afdeeling Binnenlandscb Bestuur, en van 19 
April 1905, lste afdeeling C, 11°. 309; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De bepalingen voor de gezin"sverpleging van 

krankzinnigen, bedoeld in art. 35a der wet 
van 27 April 1884 (Staatsblacl n°. 96) tot rege
ling van het Staatstoezicbt op krankzinnigen, 
zooals dat luidt ingevolge de wet van 15 Juli 
1904 (Staatsblacl n°. 157) , worden vastgesteld, 
zooals die biernevens zijn gevoegd. 

Onze Ministers van Binnenlandscbe Zaken 
en van J ustitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblacl zal 
worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten April 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlanclsche Zaken, 
(ge t. ) KUYPER. 

De Minister van Justitie, (get. ) J. A. LOEFF. 

(Uitgeg. 25 Mei 1905.) 

BEP ALIN GEN voor de gezinsverp/,eging van 
krankzinnigen. 

Art. t . G-ezinsverpleging van krankzinnigen 
geschiedt, beboudens het bepaalde in bet 5de 
lid, niet, dan indien de inspecteurs voor bet 
Staatstoezicbt op krankzinnigen en krank
zinnigengesticbten, op aanvrage van bet bestuur 
van het gesticbt, scbriftelijk bebben verklaard: 

1°. dat de woning, de omgeving daarvan, 
en het vertrek of de vertrekken, voor de lijde.rs 
bestemd, voor de verpleging van krankzinnigen 
geschikt zijn, en 

2°. dat de woning op niet te grooten afstand 
van bet hoofdgebouw van bet gesticbt is ge
legen. 

De inspecteurs stellen bij elke verklaring 

bet maximum van bet getal verpleegden vast, 
dat in eene woning mag worden opgenomen. 

Acbten de inspecteurs de in de aanvrage 
van bet gesticbtsbestuur bedoelde woning on
gescbikt voor gezinsverpleging, clan doen zij 
bieromtrent eene met redenen omkleede ver
klaring aan bet bestuur toekomen. 

De inspecteurs kunnen , na bet bestuur van 
bet gesticbt te bebben geboord, de verklaring, 
bedoeld in bet l ste lid, intrekken , indien 
nader blijkt, dat de woning, de omgeving 
daarvan, of bet vertrek of d; vertrekken, voor 
de lijders bestemd, voor de verpleging van 
krankzinnigen niet gescbikt zijn. 

Van de beslissingen der inspectem s, bedoeld 
in bet l ste, 2de , 3de en 4de lid , kan bet be
stuur van bet gesticbt booger beroep instellen 
bij den Minister van Binnenlandsche Zaken. 
Deze beslist in boogste instantie. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken kan 
in de gevallen , voorzien in bet 4de lid, zijne 
beslissingen, ingevolge waarvan in eene woning 
gezinsverpleging plaats beeft, intrekken, na 
bet bestuur van bet gesticbt te bebben geboord. 

Van de beslissingen van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken en van de inspecteurs 
wordt afschrift gezonden aan den officier van 
J ustitie in wiens arrondissement het gesticbt, 
en aan den burgemeester in wiens gemeente 
de woning gelegen is, en van de beslissingen 
van den Minister mede aan de inspecteurs. 

2. In den bouw van bet vertrek of de ver
trekken , bedoeld in art. 1, lste lid, sub 1 , 
mogen geen veranderingen worden aangebracbt 
zonder goedkeuring der inspecteurs. 

Wordt deze goedkeuring niet verkregen, 
dan kan bet bestuur booger beroep instellen 
bij den Minister van Binnenlandscbe Zaken. 
Deze beslist in boogste instantie. 

3. In de woning wordt tot alle vertrekken 
en ten alien tijde vrije toegang verleend aan 
de inspecteurs , aan den officier van justitie, 
aan den burgemeester en aan dengene, die 
krachtens art. 4 den burgemeester vergezeld. 

De leden van het gezin geven aan genoemde 
ambtenaren cle door hen verlangde inlichtingen. 

4. De burgemeester bezoekt, desverlangd 
vergezeld van een door hem nan te wijzen , 
niet aan bet gesticbt op eenigerlei wijze ver
bonden, lid der gezondheidscommissie op on
bepaalde tijden, tenminste eenmaal in de zes 
maanden, de woningen in zijne gemcente ge
legen , waarin gezinsverpleging plaats heeft, 
om zicb te verzekeren, dat de bepalingen van 
dezen algemeenen maatregel van bestuur wor
den nageleefd, en dat de verpleegden beboorlijk 
worden bebandeld. 

10* 
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Hij brengt van zijne bevindingen binnen 
een week verslag uit aan den Commissaris 
der Koningin. Bij de samenstelling van zijn 
ver lag volgt bij de aanwijzingen, welke ten 
deze door den Minister van Binnenlandscbe 
Zaken worden gegeven. 

5 . Voordat bet bestuur van een gesticht 
met het hoofd van een gezin eene overeen
komst sluit , bedoeld in art. 35a der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1904 (Staats
blad n•. 157), geeft de geneeskundige, of zoo 
er meer zijn, de eerste geneeskundige van het 
gesticht, schriftelijk met redenen omkleed , 
advies aan het bestuur omtrent de geschikt
heid van het gezin voor de verpleging van 
patienten. 

Indien genoemde geneeskundige het gezin 
niet geschikt verklaart , gaat het bestuur niet 
over tot het sluiten der overeenkomst dan na 
bekomen machtiging van de inspecteurs. 

Behoudens het bepaalde in het 4de lid, 
eindigt de verpleging, als bedoeld in deze 
Bepalingen, in het gezin op den acbtsten dag, 
nadat de inspecteurs aan het bestuur schriftelijk 
onder opgave van redenen, hebben verklaard, 
dat het gezin voor de verpleging van patienten 
niet geschikt is. 

Van de beslissing der inspecteurs, bedoeld 
in het voorgaande lid, kan het bestuur van 
het gesticht binnen acht dagen booger beroep 
instellen bij den Minister van Binnenlandscbe 
Zaken. Deze beslist in hoogste instantie
Hangende bet beroep op den Minister, is de 
werking v~n de beslissing der inspecteurs op• 
geschort. 

De verpleging van krankv.innigen mag niet 
geschieden door gezinnen, in wier wooing 
alcobolboudende dranken voor het publiek 
verkrijgbaar worden gesteld. 

6 . Het bestuur van bet gesticbt is bevoegd 
den geneeskundige , of zoo er meer zijn , den 
eersten geneeskundige van het gesticht te be
lasten met het plaatsen van krankzinnigen in 
een gezin , met het overplaatsen naar een 
ander gezin , en met het terugplaatsen in het 
gesticht. 

lnd ien het bestuur zelf deze plaatsing, 
overplaatsing of terugplaatsing regelt , geeft 
genoemde geneeskundige telkenmale vooraf 
schriftelijk advi s aan het bestuur omtrent de 
wenscbelijkheid daarvan. 

Indien de geneeskundige de plaatsing, over
plaatsing of terugplaatsing niet in bet belang 
van den krankzinnige acbt, vindt dev.e niet 
plaats dan na bekomen macbtiging van de 
inspecteurs. 

7. De patienten staan onder de bebandeling 
van de geneeskundigen verbonden aan bet 
gesticht. 

8. H et aantal patienten, dat door het be
stuur van een gesticbt in gezinsverpleging 
wordt gegeven , mag niet meer bedragen dan 
een voor elk gesticht, op aanvrage van het 
bestuur, door den Minister van Binnenlandscbe 
Zaken te bepalen getal. 

9 . In het gesticht wordt steeds voor een 
twintigste dee! van bet aantal patienten in 
gezinsverpleging plaats beschikbaar gebouden. 
Onderdeelen van een geheel worden voor een 
geheel gerekend. 

10 . In eene wooing mogen slecbts betzij 
mannen hetzij vrouwen worden verpleegd. 

Een vertrek mag niet voor meer dan een 
patient als slaapvertrek dienen. 

11 . Het be tuur van het gesticht zendt 
binnen vier en twintig uren eene scbriftelijke 
kennisgeving van elke plaatsing in een gezin, 
overplaatsing naar een ander gezin, en terug
plaatsing in het gesticbt, verlof, ontslag en 
overlijden van een in een gezin verpleegde 
aan de inspecteurs, aan de officieren van 
justitie in hei arrondissement, waarin het ge
sticht gelegen is, en in dat, waarin de mach
tiging tot verpleging in het gesticht is gegeven, 
en aan den burgemeester van de gemeente, 
waarin de woning is gelegen. In de kennis
gevingen aan de officieren van justitie worden 
vermeld de redenen van bet verlof , of het 
ontslag, met opgave van den persoon, die de 
aanvrage daartoe mocbt hebben gedaan. 

12. Het bestuur van het gesticht draagt 
zorg, dat de krankzinnigen worden ingeschre
ven in een daarvoor bestemd , in bet gesticbt 
steeds aanwezig register, ingericht naar een 
door den Minister van Binnenlandscbe Zaken 
vast te stellen model. 

De adviezen, bedoeld in bet lste lid van 
art. 5 en in bet 2de lid van art. 6 , en de 
machtigingen van de inspecteurs , bedoeld in 
het 2de lid van art. 5 en in bet 3de lid van 
art. 6, en de beslissingen van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, bedoeld in het 
4de lid van art. 5, worden vermeld in en be
waard bij bet register en worden, evenals bet 
register zelf , ten allen tijde op verlangen ter 
inzage voorgelegd aan de inspecteurs , aan 
den officier van jusiitie en aan den burge
meester , wien op grond van art. 3 vrije toe• 
gang tot de woningen wordt verleend. 

1 3 . De toepassing van d wangmiddelen , 
hieronder begrepen het opsluiten van den 
krankzinnige in een vertrek, is verboden. 

14. Bij de plaatsing van een krankzinnige 
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in een gezin wordt door het bestuur van het 
gesticbt aan bet boofd van bet gezin een 
boekje uitgereikt, ingericbt naar een daarvoor 
door den Minister van Binnenlandscbe Zaken 
goed te keuren model, en waarin zijn vermeld: 

a. de naarn , de voornamen, bet geslacht, 
de dagteekening van geboorte, de woonplaats, 
het beroep, de burgerlijke staat en de kerke
lijke gezindte van den patient en diens num
mers volgens de registers , bedoeld in art. 18 
der wet van 27 April 1884 (Staatsblad n•. 96), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1904 
(Staatsb/,ad n•. 157) , en in art. 12 van deze 
Bepalingen : 

b. de naam, de voornamen, het geslacht, 
de dagteekening van geboorte , de woonplaats 
(wijk en buisnummer), het beroep, de burger
lijke staat en de kerkelijke gezindte van het 
hoofd van het gezin ; 

c. de dagteekening van den aanvang der 
verpleging in bedoeld ge7,in ; 

cl. de inventaris van de goecleren , welke 
aan den patient behooren en aan deze zijn 
medegegeven ; 

e. de aa:nvijzingen en voorschriften van den 
geneeskundige of , zoo er meer zijn , van den 
ee1·sten geneeskundige van het gesticht , ten 
aanzien van den toestand van den patient en 
cliens verpleging, bebandeling , leefwijze en 
werkzaambeden ; 

f. de inhoud van deze Bepalingen en van 
de voorscbriften , bedoeld in art. 20. 

15. In bet boekje wordt door bet boofd 
van bet gezin aaoteekening gebouden van alle 
bijzondere bevindingen omtrent den toestand 
! an den patient en van diens leefwijze, gedrag 
en werkzaamheden. 

16. Het boekje wordt aan de ambtenaren, 
genoemd in art. 3, ter inzage voorgelegd, zoo 
dikwijls dezen zulks verlangen. 

Ingeval de patient naar het gesticht terug
geplaatst of naar een antler gezin overgeplaatst 
wordt, geschiedt daarvan aanteekening in het 
boekje. 

17. De patient wordt ten minste tweemaal 
per week op onbepaalde tijden bezocbt door 
een in de verpleging werkzaam beambte van 
bet gesticbt, en ten minste eenmaal per week 
door den geneeskundige , door bet bestuur 
van bet gesticht daartoe aangewezen. 

Van deze bezoeken wordt door dengene, die 
bet bezoek brengt , aanteekening gemaakt in 
bet in art. 14 bedoelde boekje, met vermelding 
van de opmerkingen , waartoe bet bezoek 
aanleiding geeft, en van de aanwijzingen, aan 
bet hoofd van het gezin gegeven. 

Deze aanteekeningen , opmerkingen en aan-

wijzingen, worden door dengene, die ze maakt 
onderteekend en van dagteekening voorzien , 
en door bet boofd van bet gezin voor ,.gezien" 
geteekend. 

18. Het is verboden: 
1°. den patient te beletten zicb schriftelijk 

te wenden tot de hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, 1tot de inspecteurs, 
tot den officier van justitie, en tot den bur
gemeester van de gemeente, waarin de woning 
is gelegen ; 

·1.0 . voor den patient bestemde brieven, blijk
baar van de sub 1 genoemde ambtenaren af
komstig, acbterwege te houden. 

19. De patienten mogen niet in de gelegen
heid gesteld worden gedistilleerde dranken te 
gebruiken , tenzij op voorscbrift van den 
geneeskundige, met bunne bebandeling belast. 

Van dit voorschrift gescbiedt aanteekening 
in bet boekje. 

20. Het bestuur van bet gesticbt stelt, na 
overleg met den geneeskundige, of, zoo er 
meer zijn , met den eersten geneesknndige , 
voorscbriften vast betreffende de bebandeling, 
den arbeid, de bewaking, de voeding, de 
kleeding, de reiniging en de Jigging der 
patienten; betreffende de verlichting, de ver
warming, de lncbtververscbing en de reiniging 
van de vertrekken, door den patient bewoond; 
betreffende bet ontvaugen van bezoek door 
den patient en betreffende de briefwisseling 
van en met den patient , voor zooverre niet 
geregeld in art. 18; betreffende de maatregelen 
bij ontvlucbting en bij brand te nemen; be
treffende de buisvesting van personen, niet 
tot bet gezin beboorende, in de woning, 
waarin gezinsverpleging plaats beeft en be
treffende bet medegebruik van bet slaapvertrek 
van den patient door andere personen, indien 
zulks in het belang van den verpleegde nood
zakelijk is. 

In de voorschriften wordt voldoende rekening 
gebouden met bet verscbil tnsscben de ver
scbillende klassen van verpleging. 

In de voorscbriften wordt opgenomen bet 
model, waarnaar bet bestuur van bet gesticht 
de overeenkomsten sluit, bedoeld in art. 35a 
der wet van 27 April 1884 (Staatsblad n•. 96), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1904 
(Staatsblad n°. 167). 

De voorscbriften beboeven de goedkeuring 
van den Minister van Binnenlandscbe Zaken. 

Beboort bij Koninklijk besluit van 25 April 
1905 (Staatsblad n•. 129). 

Ons bekend, 
De Min. van B innenl. Zaken, (.get.) KUYPER. 

De Minister van Justitie, (.get.) J . A. LoEFF. 
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26 April 1905. BESLUI'l' tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor 
de brug over de Oude Maas bij Spijkenisse. 
S. 130. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 28 ep
tember 1904, L•. A. A ., Afdeeling Waterstaat ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats-
blad n°. 69); 

Gelet op het algemeen reglement van politie 
voor riv iere:1, kanalen , havens, sluizen, brug
gen en daartoe behoorende werken , onder be
heer van het Rijk, vastges teld bij Kon iuklijk 
besluit van 13 A ugustus 1891 (Staatsblad n°. 168) 
en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 8 Juli 1897 (Staatsblad n°. 174); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 November 1904, n°. 15) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen voor
noemden Minister van 15 April 1905, n°. 213, 
Afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
Vast te stellen het navolgende, 

BIJZONDER REGLEl\IENT VAN PO· 
LITIE voor de brug over de Oude Maas 
bij Spijkenisse. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit rcglement is van toepassing op 
de brug over de Oude JJ-faas, met de daarbij 
behoorende beveiligings- en oeverwerken en op 
de toegangswegen of -banen aan weerszijden 
van de brug tot de dorpsstraat te Hoogvliet 
eenerzijds en den Molendijk bij Spijkenisse 
anderzijds, met de daarbij behoorende kuost
werken, bermslooten, bermen en andere 
gronden. 

2 . Onder brugwachter worden in dit regle
ment mede verstaan zij, die den brugwachter 
vervangen. 

§ 2. Bepalingen voor de scl,eepvaa,·t dooi· 
de brug. 

3 . De vaart door de openingen der beide 
vaste bruggen naast de draaibrug is steeds 
geoorloofd, mits de zekerheid bestaat, dat vol
doende boogte aanwezig is om vrij onder de 
bruggen door te- varen. 

De hoogte van de onderkanten der hoofd
liggers bedraagt bij de pijlers aan weerszijden 
van de d raaibrug 6.72 M . boven N .A .P., regel
matig dalende tot het landhoofd aan de zijde 
van Spijkenisse en tot den oeverpijler, waal' zij 
bedraagt 6.34 M. boven N .A.P., overeenko• 

mende met 6.92 M . en 6.54 M. boven gewoon 
hoogwater. 

4. De draaib rug wordt zoowel overdag als 
des nachts op verlangen der schippers geopend, 
tenzij een tramtrein zich op de brug be,indt 
of het brugpersoneel verwittigd is, dat zooda
nige trein de brng zal moeten overgaan. 

5 . Des nacbts wordt de stand van de draai
brug aangegeven door lantaarns, welke voor 
de aankomende vaartu igen bij gesloten stand 
van die brug een rood licht in het midden en 
bij geopenden stand van die brug voor de aan 
stuurboordzijde gelegen doorvaartopening twee 
groene ·1ichten vertoonen en wel een links van 
die doorvaartopening en een rechts van die 
doorvaartopening. 

Nacbtseinen worden gegeven van een half 
uur na zonsondergang tot een ' half uur v66r 
zonsopgang. 

Voort, wordt, met uitbreiding en gedeelte• 
lijke afwijking van artikel 16 van het algemeen 
reglement, het volgende bepaalcl, 

1°. bij ·het naderen van de draaibrug moet 
de scbipper de vaart van het vaartuig zooda• 
nig verminderen, dat bet de noods op 150 ) f. 

v66r de brug kan stoppen; 
2°. de scbipper moet het vaartuig op d ien 

afstand doen stoppeo , 
a. bij gesloten stand van de brug; 
b. bij geopenden stand, indien de brugwach

ter dit beveelt, of het sein, bedoeld in artikel 15, 
tweede lid, van het algemeen reglement, op 
de brug geplaatst is ; 

c. indien door mist of anclere oorzaken het
geopend zijn der draaibrug of wel de seinen 
niet duiclelijk zijn te zien, in welk geval de 
schepen op den genoemden afstand moeten 
worden gehouden, totdat van den brugwachter 
vergunning tot doorvaren is verkregen. 

De doorvaart moet gescbieclen door de aan 
stuurboordzijde van bet vaartuig gelegen door
vaartopening van de draaibrug, tenzij de brug
wachter bepaaldelijk voor eenig geval heeft 
gelast of toegestaan, dat van de andere door
vaartopening wordt gebruik gemaakt. 

6. H et is ve rbodcn : 
1°. in de doorvaartopeningen der draaibrug 

of op minder dan 150 :M. aan weerszijden van 
de brug in dezelfde richting een ander schip 
voorbij te varen ; 

2°. in de brugopeningen st il te houden. 
7 . Ingeval meer dan een schip aan dezelfde 

zijde voor de gesloten draaibrug aankomt, 
moeten de later aankomende op behoorlijken 
afstand achter de eerder aankomende blijven. 

8 . Nadat de brug geopend is, varen cle ,vach
tende schepen door naar volgorde van aan-
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komst, met dien verstande, dat vaartuigen 
welke den wimpel voeren, rijksvaartuigoo, 
vaartuigen welke in dienst zijn van den Staat 
en stoombooten tot vervoer van passagiers in 
geregelden dienst, op bepaalde uren varende, 
in de bovenstaande volgorde voor alle andere 
schepen worden doorgelaten. 

9. Geen schip mag in het vaarwater binnen 
den afstand van 150 i\1. aan weerszijden van 
de brug ankeren of vastgemeerd liggen, tenzij 
met vergunning van den brugwachter. 

10. Houtvlotten worden in de doorvaartope
ningen van de draaibrug niet toegelaten, tenzij 
met vergunning van den brugwachter. 

§ 3. Bepalingen voor het verkeer over de brug 
en over de toegangswegen aan wee,·s

zijden daarvan . 

11. Bestuurders, geleiders of berijders van 
rij- of voertuigen, rijwielen of dieren, die elkan
cler op de brug of op de toegangswegen ont
moeten, zijn gehouden met hunne rij- of voer
tuigen, rijwielen of dieren voldoende uit te 
wijken en we! naar rechts. 

12. Ingeval van herstellingen aan de brug 
of in andere buitengewone gevallen kan de 
brug geheel of gedeeltelijk voor het verkeer 
worden afgesloten. 

13. Het verkeer over de vaste overspannin
gen is geoorloofd : 

a. voor voetgangers te allen tijde, met dien 
verstande, dat indien de afsluitingen op de 
toegangswegen nabij de uiteinden van de brug 
gesloten zijn, uitsluitend de voetpaden mogen 
worden gebruikt; 

b. voor ruiters, wielrijders, rij- en voertuigen 
en dieren te allen tijde, tenzij de afsluitingen 
op de toegangswegen nabij de uiteinden van 
de brug gesloten zijn. 

14. Het verkeer over de draaibrug is ge
oorloofd: 

a. indien de afsluitingen bij die brug niet 
gesloten zijn ; 

b. indien en voorzooverre het verkeer over 
de vaste -overspanningen niet verboden is. 

15. De voetpaclen mogen alleen door voet
gangers worden gebruikt. 

Het is aan onbevoegden verboclen zoncler 
vergunning van den brugwachter afsluitingen 
te openen of te verbreken. 

16. Kudden runcl- of ancler vee, zich in 
tegengestelde richting bewegende, mogen zich 
niet gelijktijdig op de brug bevinden, tenzij 
het vee stuk voor stuk bij de hand geleid wordt. 

In geen geval mogen meer clan zes paar
den aaneengekoppeld of meer dan twaalf 

stuks hoornvee tegelijk over de brug geleid 
of vervoercl worden. 

Het overvoeren moet altijd geschieden oncler 
cle hoede of het geleide van twee person en, 
waarvan een voor en een achter het vee be
hoort te gaan. 

De drijvers of geleiders van groote kudden 
moeten zorgen, dat zoowel het terugblijvende 
als het overgevoercle vee onder behoorlijk toe
zicht zij. 

Gevaarlijke dieren mogen nimmer anders 
dan aan de hand geleid en onder behoorlijke 
hoede over de brug gevoerd worden. 

De geleiders zijn in het algemeen verplicht 
al de maatregelen te nemen., welke verder bij 
het vervoeren van kuclclen vee of van gevaar
lijke dieren, ter voorkoming van onheilen, door 
den brugwachter worden noodig geacht en 
gelast. 

§ 4. Bepalingen ter instandhouding van de 
werken. 

1 7 . Behoudens verkregen rechten is het ver
boden zonder vergunning van Onzen Minister: 
aan, op , over of onder de brug en de toegangs
wegen met daarbij behoorende kunstwerken, 
bodem- en oevervoorzieningen, bermslooten, 
bermen en andere gronden eenig werk uit te 
voeren. 

In afwijking van voorgaande bepaling is het 
geoorloofd met vergunning van Onzen Com
missaris een trap, stoep, voetpad, oprit, Jenning 
of uitweg langs de toegangswegen te maken , 
te veranderen of op te ruimen, met inbegrip 
van de daartoe noodige werken in de bermsloot. 

18. Het is verboden : 
1°. het gebruik van de werken te belemme

ren of te beletten ; 
2°. in de bodemvoorzieningen en oeverwer

ken bij de brug over de Oude Maas en bij de 
brug in den toegangsweg naar de zijde van 
Hoogvliet ankers te plaatsen ; 

3°. met haken, boomen of andere voorwerpen 
het hout, ~uur- of ijzerwerk van de brugwer
ken of beveiligingswerken aan te raken, met 
uitzondering van de daarvoor bestemde haaF 
pennen; 

4°. bij de doorvaart ankers of andere voor
werpen of scheepsdeelen buiten boord te heb
ben, welke de brugwerken of beveiligingswer
ken zouden kunnen beschadigen. 

19. Behoudens verkregen rechten is het 
verboden, zonder vergunning van Onzen Com
missaris: 

1°. over de bij de brug behoorende gronden, 
welke geen openbare wegen zijn, met paarden 
of voertuigen te rijden. Dit verbod is niet 
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toepasselijk op de paarden of voertuigen van 
de ambtenaren van den waterstaat of van den 
brugwachter; 

2<>. op de bermen van de toegangswegen en 
op de op die bermen gelegde stoomtrambaan 
met paarden of voertuigen te rijden of daarop 
vee te drijven ; 

3°. over tot de brug behoorende gronden te 
beschikken als opslagplaats of op andere wijze. 

20. Tenzij daartoe bepaaldelijk bij voorwaar
den van pachtcontracten vergunning is ver
leend, is bet verboden zonder vergunning van 
Onzen Commissaris paarden of antler vee te 
weiden op gronden, behoorende tot de over
brugging; zonder begeleiding aangetroffen vee 
kan door den brugwacbter worden verwijderd. 

21. De schippers moeten zorgen, dat geen 
scbade wordt toegebracht aan de vaartuigen, 
steigers, beien, bokken of andere werktuigen, 
gebezigd voor onderboud, herstelling of ver
nieuwing der brugwerken of voor uitdieping 
der vaargeulen door de brugopeningen. 

§ 6. Bepalingen tot ha1lllhaving van dit 
regle,nent. 

22. De brugwachter is bevoegd tot de han
del ingen, in artikel 3 der wet van 28 Februari 
1891 (Staatsblad n°. 69) omschreven. 

23. Met uitbreiding van artikel 90 van bet 
algemeeu reglement ziju alleu, die de brug en 
de toegangswegen met daarbij behoorende 
kunstwerken als verkeersweg of op eenige 
andere wijze gebruikeu, verplicbt te geboor
zamen aan de bevelen, welke bun door de 
ambtenaren van den waterstaat en den brug
wachter in bet belang van de vaart, van bet 
verkeer, of van de werken worden gegeven. 

Van de bevelen der in bet eerste lid ge
noemde ambtenaren is, onverminderd de ver
plichting om daaraan onmiddellijk te voldoen, 
hooger beroep op Onzen Commissaris. 

24. Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zoover daartegen' niet bij de wet of bet 
algemeen reglement is voorzien, gestraft als 
volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden de overtreding van artikel 6, 
derde lid, 2°.; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden de overtreding van de artikelen 5, 
!aatste lid, 6, 9, 17 en 18, 1°. en 2°. ; 

c. met geldboete ,,an ten hoogste vijf en 
zeventig gulden de overtreding rnn artikel 15, 
tweede lid; 

d. met geldboete van ten hoogste vijftig 

gulden de overtreding van de artikelen 6, 
derde lid , 1°., 10, 18, 3°. en 4°., en 21; 

e. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden de overtreding van de artike
len 11 , 13, 14, 16, eerste lid, 16, 19, 20 en 23, 
eerste lid. 

Onze Minister van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en in 
afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het L oo, den i5sten April 1906. 
(get.) WILHELM IN A. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) DE MAREZ OYENS. 

(Uitgeg. 16 Mei 1905.) 

26 .April 1905. ARREST van den Hoogen Raad 
der N ederlanden , houdende beslissing 
dat onder de Rijo niet is begrepen, bet 
water tusschen Wijk-bij-Duurstede en Kat
wijk, zoodat daarop niet van toepassing is 
bet bij Koninklijk besluit van 9 Octo
ber 1897 (Staatsblad n°. 204) vastgestelde 
reglement. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op bet middel van cassatie, bestaande in, 
Schending door verkeerde toepassing van 

§ 1 sub 1°., § 9 sub 3°. en § 44 van bet regle
ment van politie voo1· de scheepvaart en vlot
vaart op den Rijo, bekrachtigd bij Koninklijk 
besluit van 9 October 1897 (Staatsblad n°. 204), 
waarvan de wijziging is bekrachtigd bij de 
Koninklijke besluiten van 4 September 1899 
(Staatsblad n°. 206) en van 3 Sept. 1900 (Staats
blad n°. 156), en van art. 32 der berziene akte 
omtrent de Rijnvaart van 17 October 1868, 
voor zooveel noodig goedgekeurd bij de wet 
van 4 April 1869 (Staatsblad n°. 37), nader aan
gevuld bijde op 18 September 1895 vastgestelde 
additioneele verklaring, goedgekeurd bij de 
wet van 30 December 1896 (Staatsblad n°. 243); 

Gezien de verklaring van den griffier bij 
voormeld kantongerecbt van 14 Januari 1906, 
boudende, dat tegen voormeld vonnis geen 
hooger beroep noch beroep in cassatie is aan
geteekend; 

Overwegende, dat bij bet bestreden vonnis 
als wettig en overtuigend bewezen is aange
nomen bet feit, den beklaagde ten laste ge
legd, zoomede zijne schuld daaraan, t . w. dat 
op 19 October 1903 op den Rijn te Bodegraven 
de stoomboot Landbouw II, waaryan hij de 
gezagvoerder was, komende uit de ricbting 
Woerden, bet zeilschip van J. V., dat reeds 
vlak v66r de scltutsluis van Bodegraven was 
gekomen, en derbalve de L andbouw II in de 
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engte vooruitvoer, daar ter plaatse dichter dan dat bovendien in art. 2 voorschriften worden 
tot 120 M. is gena<!erd, immers heeft aango• gegeven voor het geval dat een der water
varen; wegen, die den Rijn over Dordrecht, Rotter· 

dat dit feit door den kantonrechter is ge- dam, Hellevoetsluis en Brielle met de open 
qualificeerd en daarop toegepast zijn <le ar- zee verbinden, onbruikbaar wordt; welke be· 
tikelen, gelijk in het hoofd van dit arrest is paling uitgaat van de onderstelling, dat alleen 
vermeld; langs die steden en · dus over de Lek of de· 

dat hiertegen tot ondersteuning van het voor- Waal, het vaarwater, dat de akte onder den 
gestelde middel van cassatie is aangevoerd, naam Rijn verstaat, met de open zee ver
dat het aangehaalde reglement van 1897 zijn bonden is ; . 
grondslag heeft in de herziene Rijnvaartakte dat het middel van cassatie mitsdien is 
van 1868, en dus onder den Rijn, waarvoor gegrond; 
het van kracht is, alleen kan worden verstaa11, Vernietigt het vonnis door den kantonrechter 
hetgeen in cleze akte als Rijn wordt beschouwd; te Woerden den 12 October 1904 in deze zaak 
dat uit verschillende omstandigheden volgt, gewezen, zonder dat daardoor nadeel wordt 
dat daarbij alleen sprake is van het water, dat · toegebracht aan de rechten door de partijen 
na als Rijn in ons vaderland te zijn gekomen, · verkregen. (W. v. 'T R. 8'..112.) 
en als linkertak te Pannerden onder den naam 
van ,v aal voortloopt, en als rechtertak naar 
het westen zich ombuigend, met behoud van 
den naam Rijn tot Wijk-bij-Duurstede en verder 
onder den naam van Lek naar Krimpen 
stroomt; - dat derhalve het water tusschen 
Wijk-bij-Duurstede en Katwijk niets gemeen 
heeft met den conventioneelen Rijn en vreemd 
is aan iedere in die aide voorkomende bepaling; 

0. daaromtrent: 
dat, al moge noch in de oorspronkelijke Rijn

vaartakte van 31 .M.aurt 1831 noch in de her
ziene akte van 17 October 1868 eene bepaalde 
aanwijzing voorkomen van hetgeen onder de 
benaming Rijn wordt verstaan, uit haren in
houd volgt, dat daaraan geene andere be· 
teekenis wordt gehecht, clan in de toelichtlng 
van het cassatiemiddel gedaan wordt; 

dat dit, wat de eerstgenoemde akte aangaat, 
volgt uit art. 2 krachtens hetwelk de bepalingen 
van het reglement toepasselijk worden ver
klaard op de Lek en de Waal , als verlenging 
van den Rijn beschouwd, waaruit volgt dat 
als de Rijn zelf wordt aangemerkt de stroom, 
gemeenlijk met dien naam aangeduid, v66r 
dat hij een dezer beide genoemde namen aan
neemt: 

dat uit niets blijkt, dat men bij de her
ziening der akte eene andere bedoeling gehad 
heeft, en het tegendeel volgt uit verschillende 
bepalingen der nieuwe akte; 

da t toch in art. 1 van deze akte de vaart 
op den Rijn en zijne lfitmondingen, van Bazel 
tot aan de voile zee, vrij wordt verklaard, en 
in de volgende artikelen onderscheidene be
palingen voorkomen tot bescherming dier vrij
heid; terwijl voor eene vrije vaart langs den 
Krommen Rijn, die niet in open verbinding 
staat met den Rijn boven Wijk-bij-Duurstede, 
reeds uit dien hoofde geen sprake kan zijn; 

25 April 1905. BESLUIT, van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, houdende o. a. 
verdeeling van het Rijk voor het toezicht 
op de naleving der Drankwet , in drie 
inspectien, en aanwijzing der standplaatsen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op art. 1 van de bij Koninklijk besluit 

van 24 Februari 1905 (Staatsb /ad n°. 85) vast
gestelde instructie voor de inspecteurs en _ 
adjunct-inspecteurs voor het toezicht op de 
naleving van de Drankwet (Staatsb/.ad 1904, 
n°. 235); 

Heeft goedgevonden : 
met intrekking van zijne beschikkingen van 

28 Februari en 25 Maart 1905, nrs. 1887 en 
2893, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, (Neder· 
landsche Staatscourant van 1 en 26/27 Maart 
1905, nrs. 51 en 73), met ingang van 1.M.ei 1905: 

1°. het Rijk, voor het toezicht op de naleving 
van de Drankwet, te verdeelen in drie in
spectien, waarvan: 

de eerste omvat de provincien Zuidholland, 
Noordholland en Utrecht; 

d.e tweede de provincien Gelderland, behalve 
het gedeelte ten zuiden van den Rijn en de Lek, 
Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe: 

de de-rde de provincien Noordbrabant, Zee
land, Limburg en het gedeelte van Gelder. 
land ten Zuiden van den R~n en de Lek; 

20. de eerste inspectie aan te wijzen als ambts
gebied voor den inspecteur J. A. FRANKEN, 
en aan dezen toe te voegen de adjunct-inspec
teurs A. J. DE JONG en G. VAN DER LEEUW; 

de tweede inspectie aan te wijzen als ambts
gebied voor den inspecteur F. S. OP TEN 
N 0ORT, en aan dezen toe te voegen de adjunct
inspecteurs J. BALKESTEIN en M. DE JAGER 
MEEZENl3ROEK; 

de derde inspectie aan te wijzen als ambts-
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gebied voor den inspecteur J. M. HERMANS, en 
aan dezen toe te voegen de adjunct-inspecteurs 
B. L. H. LECLERCQ en J. H . TER VEER ; 

3°. aan te wijzen als standplaats voor den 
inspecteur J. A . FRANKEN en de adjunct-inspec
teurs A. J. DE JONG en G. VAN DER LEEUW: 
's Gravenhage ; 

voor den inspecteur F. S. OP TEN NooRT en 
den adjunct-inspecteur M. DE JAGER Mi,:EZEN· 
BROEK: Zwolle, en voor den adjunct:inspecteur 
t. BALKESTEIN tot 15 Mei 1905 : Haarlem, en 
van 15 Mei 1905 a£: Zwolle; 

voor den inspecteur J . M . HERMANS en 
voor de adjunct.inspecteurs B. L . H . LECLERCQ 
en J . H . TER VEER tot 15 Mei 1905 onder
scheidenlijk: Echt, Maastricht en Groningen, 
en van 15 Mei 1905 af: 's H ertogenbosch. (1) 

Deze bescbikking zal worden geplaatst in 
de Nederlandsche Staatscou,·ant en afschrift 
daarvan zal worden gezonden aan de Alge• 
meene Rekenkamer en aan elk der inspecteurs 
en adjunct-inspecteurs bovengenoemd. 

's Gravenhage, den 25sten April 1905. 
(ge t. ) KUYPER. 

25 April 1905. BESLUIT, houdende vaststelling 
van een reglement voor de cursussen in 
vee- en vleeschkeuring. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 17 April 
1905, n°. 8412, afdeeling Landbouw ; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
vast te stellen het bij clit besluit behoorende 

Reglement voor cle cursussen in Yee- en vleesch
keuring. 

Onze Minister voornoemcl is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden geionden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 25sten April 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, H~ndel en Nijvei·heid, 
(get.) DE MAREZ OYENS. 

REGLEMENT voo,· de cu,rsussen in vee
en vleeschkef.wing. 

§ 1. Alge,neene bepalingen, 

Art. ·f. Waar in de volgencle artikelen wordt 
gesproken van Minister, Directeur-Generaal 
of voorzitter, worden bedoeld Onze Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, de ·Di-

(1) Bij beschikking van · 2 J uni 1905 is in 
plaats van ,,' s Hei·togenbosch", aangewezen ais 
standplaats ,,Breda". 

recteur-Generaal van den Landbouw en de 
voorzitter van de commissie, waarvan sprake 
is in artikel 16 van dit reglement. 

§ 2. · Van het ondei·wijs. 

2. Het doe! van het onderwijs, hetwelk aan 
een cursus wordt gegeven, is aan niet-veeartse
nijkundigen de noodige kennis te verRtrekken 
om als hulpkeurmeester bij een Rijks- of ge
meentelijken vee- en vleeschkeuringsclienst 
werkzaam te lmnnen zijn. 

3. Het onderwijs omvat cle theorie en de 
practijk der vee- en Yleeschkeuring benevens 
de kennis zoowel van cle voornaamste wettelijke 
bepalingen betreffencle het veeartsenijkundig 
Staatstoezicht als van de smetstoffen, de ont
smettingsmiddelen en de toepassing daarvan. 

4. 1. Een cursus duurt ten minste 2 maanden 
en wordt gehouden in een 9penbaar slachthuis. 

2. H et aantal leerlingen bedraagt voor iederen 
curs us ten hoogste 8 ," ongerekend de personen, 
bedoelcl bij artikel 18, sub a. 

5. H et onderwijs eh de leermiddelen worden 
kosteloos ,erstrekt. 

6 . 1. De Minister bepaalt jaarlijks het aan
tal te houden cursussen. 

2. De Directeur-Generaal stelt het leerplan 
vast en wijst de plaatsen aan, waar de cur
sussen zullen worden gehouden. (1) 

(1) Aangewezen is Rotterdam. Het leerplan , 
vastgesteld den 29 April 1905, luidt: -

A. H et theoretisch gedeelte van het onder
wijs omvat: 

I. K enn i s van het nitwendig voor
komen der slach tdieren. 

Namen van de uitwendige deelen der ver
schillende slachtdieren ; kleuren; afteekeningen ; 
ouderdomskenmerken; signalernent. 

II. K e n n i s v a n h e t I i c h a a rn d e r 
slachtdieren. 

Het fl.eraarnte. N amen der beenderen ; korte 
beschnjving der vc,ornaamste beenderen ; ken
riierkend onderscheid der beenderen van de 
verschillende slachtdieren. 
· De geu,richten. Namen; bouw; beweeglijk

heid. 
De spiei·en. Bouw en werking; namen der 

voornaamste spieren en spiergroepen. 
De spijsverteringsorganen. Bespreking van 

de onderdeelen; functie daarvan en onderscheid 
bij de verschillende slaehtdieren. 

De adernhal.ingso,·ganen en hunne functie. 
De bloedsornloop. Bespreking van het hart 

en de groote vaten; circulatie van het bloed ; 
beteekenis daarvan voor de vleeschkeuring. 

H et lyrnphvatenstelsel. N am~n en ligging 
der klieren bij de verschillende slachtdieren ; 
beteekenis daarva11 voor de vleeschkeuring. 

De urine- en geslachtsorgcinen. Bespreking 
van cle onderdeelen ; functie daarvan en onder-
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§ 3. Van de leera,·en. 

7. Het onderwijs wordt gegeven door vee· 
artsen. 

8 . De leeraren worden benoemd, geschorst 
en ontslagen door den Minister, die een hunner 
als hoofd van den cursus aanwijst en hunne 
bezoldiging regelt. 

9. 1. Het hoofd van den cursus is belast 
met de administratie en met de zorg voor het 
aanschaffen der leermiddelen, waarvan hij een 
inventaris bijhoudt. 

2. Hij maakt in overleg met den voorzitter 
een rooster van lesuren op , welke v66r den 
aanvang van den cursus aan de goedkeurillg 
van den Directeur-Generaal wordt onderworpen. 

3. Hij geeft den voorzitter de verlangde 
inlichtingen en deelt dezen uit eigen beweging 
steeds mede , hetgeen vermeldenswaardig op 
den cursus voorvalt. 

4 . Hij zendt na afloop van den cursus, door 
tusscheukornst van den voorzitter, een verslag 
aan den Directeur-Generaal met bijvoeging 
van den inventaris der leermiddelen ter waar
merking. 

10. 1. De Directeur-Generaal wijst den 
leeraar aan , die bet hoofd, op diens kennis
geving , bij ongesteldheid , afwezigheid of 

~cheid bij de verschillende slachtdieren, zoowel 
m normalen als in drachtigen toestand. 

De hi,id en de hi,idfunctie. 
Het zenuwstelsel. Hersenen en ruggemerg; 

voorkomen daarvan op overlangsche en dwarse 
doorsnede; zenuwen en zintuigen. 

III. Theorie der vleeschkeuring. 

Gezondheidskenmerken eJ stelselmatig on
derzoek van levende dieren : voornaamste 
slachtmethoden: stelselmatig onderzoPk van 
geslachte dieren. 

Algemeen begrip omtrent den aard en de 
verschijnselen van de voor de vleeschkeuring 
meest belangrijke ziekten. 

IV. Kennis van wettelijke bepalingen 
en ont_smetting. 

Voornaarnste wettelijke bepalingen betreffen
de het veeartsenijkundig Staatstoezicht de 
veearts_enijkunclige politie en de vleeschkeu;ing; 
opmakmg van proces-verbaal ; bespreking van 
smetstoffen en hare verbreicling; ontsmettings
middel!-n; ontsmetting van stallen , slacht
plaatser , midclelen van vervoer enz. 

B. Eet practisch gedeelte van bet onderwijs 
vat: 

Opneming van het signalement; onder
; ~ken beoordeeling van levende dieren. 
( 1nct&zoek en beoordeeling van ge
elaente dieren en van afzonderlijke 
crganen. 

III. (lefeningen in bet slachthuis. 
IV. (•ntsmetting van stallen, sfachtplaatsen, 

aiddelen van Yervoer enz. 

verhindering gedurende ten hoogste 3 dagen , 
zal vervangen. 

2. Voor eene afwezigheid van meer dan 3 
dagen vraagt het hoofd vergunning aan den 
Directeur-Generaal , die bij bet verleenen dier 
vergunning de waarneming regelt. 

3. Het hoofd doet van elke vervanging in
gevolge bet eerste lid mededeeling aan den 
D irecteur-Generaal en den voorzitter. 

4. Bevinclt het hoofcl zich in de onmoge• 
lijkheid de in bet eerste lid bedoelde kennis
geving te doen , dan treedt de ingevolge dat 
lid aangewezen leeraar nit eigen beweging als 
waarnemend hoofd op en wordt door hem ten 
spoedigste van het gebeurde kennis gegeven 
aan den Directeur-Generaal en den voorzitter. 

5. Bij ontstentenis van bet hoofd wordt de 
waarneming van zijn beheer door den Direc
teur-Generaal geregeld. Voor de vervulling 
cler aan bet boofd opgedragell !P.ssen handelt 
het waarnemende hoofd overeenkomstig bet 
bepaalde bij artikel 12, lid 3. · 

11 . De leeraren gedragen zich in zaken , 
den cursus betreffende, naar de beslissing van 
het hoofd. 

12. 1. Is een cler leeraren door ongesteldheid 
Yerhinderd onderwijs te geven, dan verwittigt 
hij daarvan· onverwijld bet hoofd. Deze neemt 
ten spoedigste maatregelen om hem tijdelijk 
te doen vervangen. 

2. Orn geen andere reden mag bet geven 
van onderwijs worden nagelaten zonder ver• 
gunning van het hoofd. 

3. Bij ontstentenis van een leeraar gedu
rende !anger dan 1 week wordt voor de ver
" ulling van de hem opgedragen lessen door 
het hoofd, in overleg met den voorzitter, eene 
regeling ontworpen en aan den Directeur-G e
neraal ter goedkeuriog gezonden. 

§ 4. Van de leerlingen. 

13. 1. Behoudens het bepaalde bij artikel 18, 
sub a , worden tot een cursus alleen toege
laten zij , die 

a. den leeftijd van 23 jaren hebben bereikt, 
lichamelijk goed ontwikkeld, in het voile bezit 
hunner zintuigen en van goed zedelijk gedrag 
zijn; 

b. het slachtersvak kennen en ten minste 
gedurende 2 jaren als slachter werkzaam zijn 
geweest; 

c. door het afleggen van een openbaar 
examen , ten overstaan van den voorzitter, 

.doen blijken voldoende ondArlegd te zijn in 
lezen, scbrijven en rekenen alsmede in de 
kennis van het metrieke stelsel ; 

d. door bet boofd zijn ingeschreven. 
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2. In bijzondere gevallen kan de Minister 
vrij telling verleenen van den in bet eerste 
lid , sub b, omschreYen eisch. 

3. Wanneer voor toelating tot een cursus 
meer dan8 personen in aanmerking komen, gaan 
zij voor, die bet beste examen hebben afgelegd. 

4. Ter uitvoering van bet bepaalde in bet 
eerste lid , sub a , kan bet hoofd zich doen 
bijstaan door een arts en voor bet examen , 
bedoeld sub c, door een hoofdonderwijzer. 

5. Op de personen, wier bijstand ingevolge 
het derde lid is ingeroepen , is bet bepaalde 
bij artikel 16 , lid 2 , toepasselijk. 

14. 1. De leerlingen zijn gehoorzaamheid 
ver chuldigd aan · de leeraren. Indien zij de 
orde storen, moeten zij zich op bevel van den 
leeraar verwijderen. De leeraar geeft van bet 
voorgevallene zoodra mogelijk kennis aan bet 
hoofd. 

2. Wanneer een leerling zich bij herhaling 
schuldig maakt aan wangedrag, nalatigheid 
of verzet of in bet algemeen nadeelig op zijne 
medeleerlingen werkt, kan he·m door bet hoofd 
voor ten hoogste 14 dagen en door den Mi
ni ter voor altijd bet bijwonen ,an den cursus 
worden ontzegd. 

15. Aan bet einde van den cursus wordt 
een openbaar examen afgenomen ter verkrij
ging van een kosteloos uit te reiken diploma 
van hulpkeurmeester van vee en vleesch. 

§ 5. Van de exam.en-comm.issie. 
16. 1. Het in artikel 15 bedoelde examen 

wordt afgenomen door eene commissie van 
veeartsenijkundigen, waarvan de leden, en uit 
dezen de voorzitter en de secretaris, door Ons 
worden benoemd. 

2. De leden der commissie genieten ver
goeding voor reis- en verblijfkosten naar de 
tweede klasse van bet tarief, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 ( taats
blad n°. 4) (1), benevens een , door den Mi
nister te bepalen, vacatiegeld. 

3. De voorzitter is tevens belast met bet 
toezicht op de cursussen. 

1 7 . De commissie brengt binnen 1- maand 
na afloop van ieder examen hiervan een verslag 
uit aan den Directeur-Generaal. 

§ 6. Slot- en overga11gsbepalingen. 

18. Zij , die bij bet in werking treden van 
<lit reglement sedert ten minste 1 jaar werk
zaam zijn bij een Rijks- of gemeentelijken 
vee- en v leescbkeuringsdienst en den leeftijd 
van 23 jaren bebben bereikt: 

(1) Dit besluit is gewijzigd bij dat van 24 
Februari 1898, S. 56. 

a. worden . met toestemming van den Di
recteur-Generaal, tot bet tbeoretiscb gedeelte
van een cursus toegelaten ; 

b. zijn , ook zonder een cursus te hebben 
gevolgd, gedurende 2 jaren bevoegd , zich te
onderwerpen aan bet in artikel 15 bedoelde
examen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
25sten April 1905, n°. 110. 

Mij bekend, 
De Min. van Waterstaat, Haiulel en Nijverheid, 

(get.) DE MAREZ 0YENS. 

2 Mei 1905. BESLUIT tot bekrachtiging van. 
politiebepalingen op bet vervoer van petro
leum en hare distillatieproducten in tank
cbepen op den Rijn. S. 131. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 16 Maart. 
1905, L•. F. , Afdeeling Waterstaat, en van 
Buitenlandsche Zaken, ad interim, van 17 d.a. v. 
n°. 3491, 2de afdeeling; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart in hare gewone zitting van 
10 September 1904 vastgestelde politiebepalin
gen op bet vervoer van petroleum en hare
distillatieproducten in tankschepen op den Rijn; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 April 1905, n°. 22) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onze
Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver
heid van 20 April 1905, L•. R, Afdeeling· 
Waterstaat, en van Buitenlandsche Zaken van. 
27 April 1905, t, eede afdeeling, n°. 5244; 

Gelet op de artikelen 1, 32 en 46 der her 
ziene akte omtrent de Rijnvaart van 17 Octo
ber 1868, voor zooveel noodig goedgekeurd bijJ 
de wet van 4 April 1869 (Staatablad n°. 37); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. te bekrachtigen de navolgende 

POLITIEBEPALINGEN op het vervoer 
van petroleum en hare diatillatie-prod«ctm 
,,. tankachepen op den Rijn. 

Art. 1. P etroleum en bare distillatie-produc
ten mogen in open toestand in tankschepen. 
alleen dan vervoerd worden, wanneer bun 
soortgelijk gewicht bij 17.5° Celsius meer dan 
0.68 bedraagt. 

2. Geen tank mag, met inbegrip va bet. 
gebogen deksel wanneer dit is aan~acb1, of 
van eenige andere ruimte voor he uitzetten, 
tot meer dan 98 percent van zijn inhoud ge
vuld worden. 

3 . Op geladen tankscbepen mag bebalve in 
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<le benedenkajuiten (roe£) geen vuur of open 
licht gebrand, en mag niet gerookt worden. 

Bij bet laden en lossen is bet rooken, als. 
mede op de vaartuigen en in de nabijheid der 
ligplaats het branden van alle vuur en open 
licht, verboden . 

Ook mogen op deze schepen noch ontplof
,bare stoffen, noch licht ontvlambare voorwer
pen aanwezig zijn. 

4. H et gebruik van krachtmachines is op 
geladen tankschepen niet geoorloofd. 

5 . De schoorsteenen der kombuizen moeten 
voortdurend van vonkenvangers voorzien zijn. 

De waterdichte tusschenruimte, die zich 
tusschen de kajuiten en de aangrenzende tank 
bevindt, moei bij geladen vaartuigen steeds 
met water gevuld zijn. 

6. Tankschepen moeten voorzien zijn van 
-0ene boven de waterlijn langs bet geheele vaar
tuig loopende lichtblauwe streep van 30 c.M. 
breedte, bovendien, wanneer zij geladen zijn, 
bij dag eene blauwe vlag met eene groote witte 
Ji'. (latijnsche drukletier) en bij nacht eene 
blauwe lantaren voeren. Deze moeten ten 
minste 4 M . boven boord aan den mast of aan 
een staak bevestigd zijn. 

7. Bij sleepkonvooien mag achter een gela
den tankschip geen ander vaartuig worden 
aangehangen. De afstand tusschen sleepboot 
en tankschip moet minstens 50 M . bedragen. 

8. Behoudens de voor de havens, laad-, los
en aanlegplaatsen geldende bijzondere voor
schriften mogen op de rivier en aan de oevers 
tankschepen alleen op de door de bevoegde 
ambtenaren der politie aangewezen plaatsen 
gevuld en geledigd worden. 

9 . De voor geladen tankschepen geldende 
voorschriften rnoeten ook dan nog in acht ge
nornen worden, wanneer hunne vloeibare la
ding weliswaar gelost is, doch hunne ruimen 
nog niet in die mate zijn gezuiverd en gelucht, 
dat er geene schadelijke gassen rneer aanwe
zig zijn. 

10. De schipper van een geladen tankschip 
moet het scheepspersoneel en alien, die bij het 
laden en lossen van het schip werkzaam zijn, 
op de lichtontvlambaarheid der lading en de 
ter beveiliging uitgevaardigde voorschriften 
opmerkzaam maken. 

1. Overtredingen van vorenstaande bepa
"jn onderworpen aan de in artikel 32 

Rijnvaart-akte van 17 October 
~ chreven straf. 

.QU.\U '-~ d 
_0~, 11.01\C\1}a1en: 
:au,u0-g:!9 bij het in werking treden van de 

·/. bedoelde politiebepalingen, de bij Ko
klijk besluit van 25 Februari 1890 (Staats-

blad n°. 28) bekrachtigde politiebepalingen op 
het bovengenoemde vervoer worden inge
trokken ;· 

b. dat dit besluit in werking treeqt op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staa.tsblad en de Staafscoi.rant, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van _Waterstaat, Handel en 
Nijverheid en van Buitenlandsche Zaken zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
coi.,·ant geplaatst en in afscbrift aan den Raad 
van State rnedegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2den Mei 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) DE MAREZ OYENS. 

De Ministe.· van Bi.itenlandsche Zaken, 
(get.) W. M. v. WEEDE. 

(Uitgeg. 18 Mei 1905.) 

3 Mei 1905. BESLUIT, betreffende den in- en 
doorvoer van hout. S. 132. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 29 April 
1905, n°. 6572, Afdeeling Landbouw ; 

Gezien artikel 15 der wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 131), tot regeling van het vee
artsenijkimdig Staatstoezicht en de veeartsenij
kundige politie, aangevuld bij de wet van 
1 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 123) en gewij
zigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64), 15 A.pril 1896 (Staatsblad n°. 68), 
21 J uni 1901 (Staatsblad n°. 157) en 3 Februari 
1902 (Staatsblad n°. 14) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De in en doorvoer van hout, het

welk gediend heeft voor stalling van vee, is 
verboden uit landen of streken, door Onzen 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
aan te wijzen. 

2 . De aanwijzingen worden door plaatsing 
in de Nederlandsche S taatscou,rant ter algemeene 
kennis gebracht ; in trekking of verandering 
der aanwijzingen geschiedt op gelijke wijze. 

3. De aanwijzingen kunnen tevens voor
schriften behelzen omtrent uitzonderingen, 
welke op het uitgevaardigde verbod zullen 
worden toegelaten. 

Onze Minister van Waterstaat, Rav.de! en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden 
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geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge• 
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den :Jelen Mei 1905. 
(!Jet.) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijve1·heid, 
(!Jet.) DE MAR1':Z OYEN .. 

(Uitgeg. 12 Mei 1905.) 

8 Mei 1905. BESLUIT, bouclende ontbeffing 
van den werkelijken clienst van een voor 
den dienst door den Militieraad aange
wezen loteling, op grond dat, wanneer 
bet recbtsvermoeden van bet oYerlijden 
van een zijner broeders, vroeger ware uit
gesproken, bij recbt op vrijstelling zou 
bebben gehad ingevolge art. 47, in verband 
met art. 46, der Militiewet 1901. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Oµ de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 April 1905, 
n•. 599 M., afdeeling Militie en Scbutterijen, 
en van Onzen Minister van Staat, Minister 
van Oorlog, van :28 April daaraanvolgende, 
Vllde afdeeling, n•. 15, betreffende een ver
zoek van JACOBUS ,JoHANNES DE Jo::,IG, 
te Middelburg, loteling voor de licbting 
van 1905 uit genoemde gemeente, om ont
heffing van den werkelijken dienst bij de 
militie; 

Overwegende: 
dat adres ant op bet tijdstip , becloelcl in de 

eerste zinsnede van art. 52 der Militiewet HJOl, 
voor de toepassing van art. 46 dier wet ge
acht moest worden te zijn de jongste van een 
gezin van vijf zonen, van welke de oudste op 
18 Mei 1888 wegens volbrachten militiedienst
tijd bij de zeemilitie uit den dien t is ont
slagen, de tweede van den dienst bij de militie 
is vrijgesteld wegens broederdienst, de derde 
wegen lichaamsgebreken werd vrijgesteld, 
terwijl ook tot bet gezin heeft beboord een 
zoon, die als loteling bij de zeemilitie ingelijfd 
gedurende v.ijn diensttijd is overleden, zoodat 
requestrant geen aanspraak kon maken op 
vrijstelling van militiedienst wegens broeder
dienst; 

dat ecbter bij vonnis de1· arrondissements
recbtbank te Middelburg, van 16 Maart 1905 
is verklaard, dat er recbtsvermoeden bestaat 
van het overlijden van den tweeden zoon sedert 
81 Januari 1899; 

dat, ware dit recbtsvermoeden eerder uit
gesproken, adressant op bet tijdstip, waarop 
hij zijoe belangen bij den militieraad moest 
doen gelclen, recbt zou hebben gebad op vrij
stelling van militiedienst op grond van de 

eerste zinsnede van art. 47, in verbancl met 
art. 46 van vorengenoemde wet; 

dat bet oncler deze omstandigbeden niet 
billijk zou zijn adre ant tot werkelijken dienst 
bij de militie te verplicbten; 

Gezien de derde zinsnecle van art. 118 der 
Militiewet 1901 ( tacdsblad n•. 212 van 1901, 
n•. 298 van 1908) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. aan den loteling JACOBUS JOHANNES 

DE JON G, voornoemd, ontbeffing van den 
werkelijken dienst bij de militie voor zijn 
gebeelen cliensttijd te verleenen ; 

2<'. te bepalen, dat die loteling niet in per
soon aan de militaire autoriteit zal worden 
afgeleverd, maar dat zijne inlijving zal ge-
chieden enkel op overgifte van een uittreksel 

uit den staat model n•. 14, voorgescbreven bij 
art. 61 van Ons besluit van 2 December 1901 
(Staatsblacl n•. 280), aangevuld en gewijzigcl 
bij Ons besluit van 17 October 1904 (Staats
blacl n•. :284). 

Onze Ministers vau Binnenlandsche Zaken 
en van Oorlog zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in de Nederlandsche Staatscoiwant 
zal worden geplaat t. 

Het L oo, den 8den l\Iei 1905. 
(get.) WILHEL1II~ A. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) K YPER. 

De Ministe,· van taat, Minister ~-an Oorlog, 
(!Jet.) ,J. W. BERGANSIUS. 

4 Mei 1905. BESLUIT, tot vernietiging van 
btJt besluit van den raad der gemeente 
St. Lattrens van 2 Januari 1905 tot vast
stelling van eene verordening op het 
sluiten der vergunningslocaliteiten in die 
gemeente. . 133. 

WIJ WILHEL:MINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vau 
Binnenlanclscbe Zaken van 4 April 1905, 
n° . 2955, afdeeling Binnenlandsch B estuur , 
betreffende bet be luit van den raad der ge
meente St. Lat1,rens van 28 Januari 1905 tot 
vaststelling van eene verordening op bet 
sluiten der vergunningslocaliteiten in die ge
meente; 

Overwegende, dat voormelde ver 
voorscbrijft, dat de voor bet · 
gankelijke localiteiten, waarvoor1""~1!19---
voor den verkoop van sterken drank in bet 
klein is verleencl, moeten gesloten zijn iederen 
Zondag gedurende den gebeelen dag ; 

dat deze verordening i vastgesteld op grond 
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van art. 7, l ste lid, 4°., van de Drankwet 
(Staatsblad 1904, n°. 235); 

dat deze bepaling den raad de bevoegdheid 
geeft, 0111 dagen te bepalen, waarop wegens 
omstandigheden op grond van welke misbruik 
van sterken drank te vreezen is, in de ge
meente of in bepaalcle wijken of buurten voor 
het publiek toegankelijke localiteiten, waarvoor 
vergunning is verleend, gesloten moeten zijn, 
hetzij gedurencle den gebeelen dag, betzij ge
durende bepaalde uren ; 

dat niet is gebleken en ook niet door den 
gemeenteraad van St. Laurens is gesteld, clat 
bepaaldelijk op de Zondagen in d ie gemeente 
omstandigheclen zicb plegen voor te cloen, op 
grond waarvan misbruik van sterken drank te 
vreezen is; 

dat bij voormelcle bepaling van de Drankwet, 
ook blijkens de geschiedenis van baar tot
stand-koming, alleen beoogd worden dagen, 
waarop een bepaalde ornstandigbeid zicb voor
doet, die blijkens de ervaring aanleiding kan 
geven tot rnisbruik van sterken drank, wes
balve de toepassing van die bepaling buiten 
de woorden en de bedoeling van de wet zou 
worden uitgebre id, indien zij ook gescbiedde 
ten aanzien van wekelijks terugkeerende dagen, 
op welke geen bepaalde ornstandigheden zicb 
plegen voor te doen, op grond waarvan mis
bruik van sterken drank te vreezen is; 

dat geene andere bepaling van de Drankwet 
den gemeenteraad de bevoegdheid geeft tot 
bet maken van eene verordening als de voor
melde; dat die bevoegdbeicl veeleer is uitge
sloten door de bepaling van art. 7, · lste lid, 
3°., van die wet, welke den raad slecbts de 
bevoegdheid geeft, 0111 uren te bepalen, ge
durende welke voor het publiek toegankelijke 
localiteiten, waarvoor vergunning is verleend, 
gesloten rnoeten zijn, met dien verstande dat 
voor verscbillende dagen verscbillende uren 
kunnen worden bepaald ; 

dat m itsdien voormelde verordening in strijd 
is met de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
De Raad van State geboorcl (advies van 

18 April 1905, n°. 18) ; 
Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 1 Mei 1905, 
n° . 4089, afd. Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beslnit van den raad der gemeente 

St. Lawrens van 28 Januari 1905, tot vast
stelling eener verordening op bet sluiten der 
vergnnningsloealiteiten in die gemeente, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van -Binnenlandscbe Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
betwelk in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegecleeld 
zal worden. 

Het Loo, den 4den Mei 1905. 
(get.) WIL H E L MI .A.. 

De Minister 
(qet.) 

van Binnenlandsche Zaken, 
KUYPER. 

(Uitgeg. 18 Mei 1905.) 

4 Mei 1905.- BESLUI'l', tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente' 
K,·uiningen van 6 Januari 1904 tot be
noeming van de leden der commissie tot 
wering van schoolverzuim voor bet dorp. 
t:l . 134. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Maart 1905, 
n°. 1757', afdeeling Onclerwijs, tot vernietiging 
van bet besluit van den Raad der gemeente 
Kruiningen van 6 Januari 1904 tot benoeming 
van de leden der commissie tot wering van 
schoolverzuim voor het dorp; 

Overwegende : 
dat bij genoemd besluit - nadat door den 

Raad in dezelfde vergadering het aantal leden 
van voormelde commissie was bepaald op 
zeven - tot leden der commissie zijn benoemd: 

J. KOSTENSE, J. VAK DIJKE en M. c. 
BouwENS, uit de eerste der categorieen, ge
noemd in het tweede lid van artikel 22 der 
Leerplich twet, 

A . VISSER en A. J. "WEBER, uit de tweede 
dier categorieen, 

D. DUINDAM en G. L. VAN 'T Ho1,'F uit de 
viP.rde d ier categorieen ; 

dat clerhalve de derde categorie van per
sonen, in bet tweede lid van artikel 22 der 
Leerplichtwet genoemd, in de commissie niet 
vertegenwoordigd werd; 

dat, in verband met het bedanken van het 
lid G. L. VAN 'T HoFli', bij raadsbeslnit van 
27 April 1904 bet aantal leden der commissie 
wercl bepaald op zes, welk aantal bij bet raads
besluit van 13 J uni 1904 is gehandhaafd; 

dat uit mededeelingen van burgemeester en 
wethouders der gemeente gebleken is, dat 
het hoofd of de meerderjarige onderwijzeres 
der bijzondere lagere school aldaar niet tot 
lid der commissie is benoemd geweest; en dat 
den gemeenteraad, toen hij tot de benoem ing 
van de leclen der cornmissie overging, niet 
gebleken was, dat deze personen voor bet lid
maatschap niet in aanmerking wenschten te 
komen; 
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Overwegende, dat ingevolge het bepaalde in 
het derde lid van artikel 22 der Leerplichtwet 
in elke commissie tot wering van schoolver
zuim zooveel mogelijk alle vier in het tweede 
lid aangegeven categorieen van personen moeten 
zijn vertegenwoordigd ; 
. dat, waar het aantal leden der commissie 
tot wering van schoolverzuim te Kruiningen 
voor het dorp sedert 6 J anuari 1904 op zeven 
en sedert 27 April 1904 op zes leden was be
paald, en van de zijde van de !Deerderjarige 
onderwijzers der bijzondere lagere school in 
de gemeente niet gebleken was van onge
neigdheid, om in de commissie plaats te nemen, 
het voormelde raadsbesluit van 6 Januari 1904 
tot benoeming van de leden der commissie in 
strijd is met de wet; 

Gelet op artikel 22 der Leerplichtwet; 
Gezien de artikelen 153 en 158 der wet van 

29 J uni 1851 (Staatsblad n•. 85); 1 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1905, n•. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Mei 1905, n°. 2973, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der ge

meente Kruiningen van 6 J anuari 1904 tot 
benoeming van de leden der commissie tot 
wering van schoolverzuim voor bet dorp 
wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het Loo, den 4den Mei 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) KUYPER. 

(Ui tgeg . 18 Mei 1905.) 

4 Mei 1905. BESLUIT, houdende vaststelling 
van het bijzonder recht, te heffen van 
suiker herkomstig uit Janden die p,•emien 
op de productie of den uitvoer daarvan 
verleenen. S. 135. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 29 April 1905, n°. 60, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gelet op artikel 4 der overeenkomst be
treffende de suikerbelasting, goedgekeurd bij 
de wet van 12 Januari 1903 (Staatsblad n•. 18); 

Gezien de mededeelingen van de Belgische 
Regeering van 27 J uni 1903 en 25 November 

1903, nopens het bedrag van het bijzonder 
recht, dat volgens de schatting der Permanente 
Commissie, ingesteld bij artikel 7 der voor
melde overeenkomst, van de gepremieerde 
suikers .moet worden geheven; 

Gezien artikel XVI der wet van 24 Juli 1903 
(Staatsblad n•. 248), alsmede Onze besluiten 
van 22 Augustus 1903 (Staatsblad n•. 259) en 
22 September 1904 (Staatsblad n°. 225) ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De uit de hieronder genoemde 

landen herkomstige suiker, welke het Rijk 
wordt ingevoerd of uit de entrepots ten invoer 
wordt aangegeven, zal, per 100 kilogram, aan 
het daarnaast vermelde bijzonder invoerrecht 
onderworpen zijn. 

Spanje: al!e suiker f 12.96 
Canada: geraffineerde suiker ,, 1. 74 
De Staten , die te za1nen vornien de 

Zuid-Aft'ikaansche tolunie (Kaapkolonie 
Natal, Transvaal, Oranjerivie,·kolonie, 
Zuid-Rhodesia, Basutoland en Bucliu; 
analqnd) : 

ruwe suiker 
geraffineerde suiker 

De Australische Bond: 

,, 0.98 
1.87 

ruwe suiker . ,, 0.45 
geraffineerde . ,, 2. 70 
2. Dit besluit treedt terstond in werking. 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

H et Loo, den 4den Mei 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financien, 
(get.) HARTE V. TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 9 Mei 1905.) 

5 Mei 1905. BESLUIT, houdende beslissing 
dat uit art. 46 in verband met art. 114 
der Militiewet, zooals dit laatste artikel 
luidt na de wijziging bij de wet van 5 
December 1903 (Staatsblad n•. 293) , volgt 
dat uitstel van eerste oefening genoten 
door den broeder in aanmerking komt 
voor de vrijstelling wegens broederdienst. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld· door 
M. J . F. VINTGES te 's Gravenhage, vader 
van JOHAN WILLEM MARIE VINTGES, 
loteling voor de lichting der nationale militie 
van 1905 uit genoemde gemeente, tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland dd. 20 Februari 1905, n•. 55, omtrent 
de medelotelingen R. A. P. v AN DE Loo , 
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.K. G. v AN LEIJDEK en E. V. v AN LEIJDEN 
gedaari ; 

Den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur , gehoord, advies van 
12 April 1905, n•. 58 ; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 2 Mei Hl05, n•. 722 
M., afd. M . en S. ; 

Overwegende: dat nadat de Militieraad de 
lotelingen R. A. P. VAN DE Loo , K. G. VAN 
LEIJDEN en E. V . VAN LEIJDEN. van den 
dienst had vrijgesteld, M. J. F. ~VINTGES, 
vader van den loteling J. Vv. M . VINTGES, 
tegen die uitspraak bezwaren beeft ingebracbt 
bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland die 
op 20 Februari 1905 met bandbaving van de 
bestreden uitspraken van den Militieraad de 
daartegen ingebrachte bezwaren bebben onge
grond verklaard; dat Gedeputeerde Staten 
daarbij h ebben overwogen: dat de broeders 
K. G. VAN L EIJDEN en E. V . VAN LEIJDEN 
in hetzelfde jaar geboren zijn ; dat, toen deze 
lotelingen niet in de zitting van den Militie
raad verscbenen waren en er dus geen sprake 
kon zijn van eene overeenkomst , waarbij die 
broeders onderling anders waren overeenge
komen (waarvan ook voor 't overige niet bleek) 
de Militieraad K. el-. VAN LEIJDEN als trekker 
van h et laagste nummer voor den dienst heeft 
aangewezen, waarna E. V. VAN LEIJDEN, 
houder van het h oogste nummer, werd vrij 
gesteld; 

dat reclamant meent, dat bet voorschrift van 
art. 47, 4° lid , alleen doelt op het geval dat 
vrijstelling wegens broederdienst verleend moet 
worden, waarvan hier geen sprake is, daarbij 
aanvoerende , dat door bet niet verschijnen 
voor den Militieraad van den loteling , aan 
wien het laagste nummer is ten dee! gevallen, 
het geval zicb kan voordoen , dat de houder 
van dat nmnmer bij de inlijving ongeschikt 
wordt bevonden, met dit gevolg dat beide 
lotelingen, zeer zeker in strijd met de 1° alinea 
van artikel 50 , aan den Militiedienst worden 
onttrokken; dat die meening ecbter onjuist is,: 
dat toch in artikel 50 der Militiewet, zooals 
d it gewijzigd is bij de wet van 5 December 1903 
(Staatsblad n°. 293) - welk artikel handelt 
ove r het geval dat twee of meer in hetzelfde 
jaar geboren broeders tot den dienst moeten 
worden aangewezen , terwijl geen aanspraak 
kan worden gemaakt op vrijstelling wegens 
broederdienst - aan het slot toepasselijk wordt 
verklaard o. a. het bepaalde bij de 4° z insnede 
van artikel 4 7 ; dat volgens laatstgenoemd 
voorschrift , tenzij zij onderling anders over• 
eenkomen, de broeder die het laagste nummer 

1905. 

heeft getrokken voor den dienst wordt aan
gewezen ; dat de Militieraad, waar van geen 
onderlinge overeenkomst bleek, terecht den 
houder van bet laagste nummer tot den dienst 
heeft aangewezen, zonder dat een geneeskun
dig onderzoek diens gescbiktheid voor den 
dienst heeft aangetoond , welk onderzoek 
ingevolge artikel 47, lid 5, sub 2 alleen 1noet 
geschieden wanneer de onderlinge overeenkomst 
is aangegaan ; dat volgens artikel 74, 3• der 
Militiewet , zooals dit werd vastgesteld bij de 
wet van 5 December 1903 (Staatsblad n°. 293) 
de in hctzelfde jaar geboren broeders, die tot 
den dienst moeten worden aangewezen, alleen 
dan verplicbt zijn voor den Militieraad te 
verschijnen wcinneer zij de onde.·linge overeenkomst 
hebben aangegaan, maar niet, wanneer van deze 
bevoegdheid geen gebruik is gemaakt ; voorts 
dat R. A . P . VAN DE Loo de tweede is nit 
een gezin van drie broeders , van wellrn de 
oudste op 18 Mei 1904 is ingedeeld b1j het 4° 
Regiment Infanterie als loteling uit de ge
meP.nte 's Gravenhage, lichting . 1904, en 
daarna op 19 Mei 1904 met verlof huiswaarts 
gezonden tot 18 Mei 1905, daar hem een jaar 
uitstel van eerste oefening was verleend zoodra 
bij bij de militie zou zijn ingedeeld en voor 
den dienst geschikt bevonden, terwijl de derde 
broeder den militieplichtigen leeftijd nog niet 
bereikt had ; dat de Militieraad terecht R. A. 
P. VAN DE L oo op grond van den dienst des 
oudsten broeders heeft vrijgesteld ; dat recla
mant ten onrechte beweert, met een beroep 
op art. 114, dat een verleend uitstel niet als 
dienst kan worden beschouwd; dat toch in 
artikel 49 der Militiewet 1901,. aanwijzende in 
welke gevallen militaire dienst 11iet als broeder
dienst in . aanm erking komt, sub 6°. worclt 
vermeld: ,,cle dienst van den loteling die op 
het oogenblik dat de Militieraad omtrent 
zijnen breeder uitspraak doet, krachtens art. 
113 van den we,·kelijken dienst is ontheven"; dat 
noch in dit artikel noch elders in de Militie
wet een verleend uitstel in dit opzicht met 
ontheffing wordt gelijkgesteld, integendeel uit 
artikel 99 lid 3 , der Militiewet, zooals dit is 
vastgesteld bij de wet van 5 December 1903 
(Sta(l.tsblad n°. 293) blijkt, dat de daarbedoelde 
jongere broeder ontslag uit den dienst kan 
krijgen , ook indien de oudere in bet genot 
van uitstel is ; dat weliswaar in art. 114 der 
Militiewet 1901 aan bet slot aanvankelijk een 
voorscbrift van die strekking voorkwam 
(alinea 4) , doch dat die alinea met de laatste 
alinea van dat artikel volgens welke de jongere 
broeder die alleen tengevolge van bet verleend 
uitstel niet was vrijgesteld wegens broeder-

11 
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<lienst onder zekere voorwaarden recht op 
ontslag uit den dienst kreeg, is verrnllen door 
het in werking treden der wet van 5 Decembe r 
1903 (Staatsblad n°. 293) ; dat deze weglating 
blijkens de Memorie van Toelichting der ge
noemde wijzigingswet geschiedde opdat voort· 
aan ,,de dienst van den loteling , die in het 
genot is van uitstel , voor zooveel betreft het 
daaraan ontleenen van het recht van vrijstclling 
wegens broederdienst, wordt gelijkge steld met 
den dienst van den loteling, voor wien op 
den gewonen ,oet de eerste oefening aanvangt"; 
dat cl ns volgens de klaarblijkelijke bedoel ing 
des wetgevers ook de dienst van hem die in 
het genot is van uitstel van eerste oefening , 
aan praak geeft op vrijstelling wegens broeder· 
dienst; dat bovendien op hem die in het genot 
van uitstel is volgcns artikel 114, lid 3, der 
wet, al de rcgelen die in het algemeen voor 
verlofga ngers gesteld zijn , met uitzonderiug 
vau het jaarl ijksch ondel'Zoek voor den militie
commissaris, toepasselijk zijn; 

dat M. J. F . VINTGES van de uitspraak van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is ge
komen , daarbij aanvoerende , wat de broeders 
YAN LEIJDEN betreft , dat Gedeputeerde 
Staten zijns inziens ten onrechte slechts een 
gedeelte van het bepaalde bij artikel 47, 4° der 
hlilitiewet van toepassing verklaren , terwijl 
artikel 50 dier wet artikel 47, 4° in zijn geheel 
van toepassing verklaart ; dat hij tevergeefs in 
de wet zoekt naar eene bepaling , hoe gehan
deld moet worden met twee of mce r in het 
zelfde jaar geboren broeders, aan een van wic 
niet vrijstell ing wegens broederdienst kan 
worden verleend; dai naar zijne meening hier 
aan eene leemte in de wet .moet worden ge
dacht en dat op grond daarvan tot de aan
wijzing van het laagste nummer eerst had be
hooren te worden overgegaan nadat de bonder 
daarvan geneeskundig was onderzocht en voor 
den dienst geschikt bevonden ; terwijl bij on
geschiktbevinding het hoogste nummer had 
behooren aangewezen te worden ; voorts wat 
den loteling R. A . P. v AN DE L oo bctreft, 
verwijzende naar zijn adros aan Gedeputeerde 
, taten; 

eindelijk Ons verzoekende de uitspraak van 
Gedeputeerde Staten te vornietigen en 

1 • alsnog een nader geneeskundig onderzoek 
to bevelen naar de al- of niet-geschiktheid 
voor den dienst van K. G. VAN LEIJDEN en 
bij d iens ongeschiktverklaring tot den dienst 
aan te wijzen diens broeder E. V. VAN LF.IJDEX ; 

2• R. A. P. v AN DE Loo alsnog Yoor den 
dienst aan te wijzen ; 

Overwegende: da t wat de uitspraak betreft 

omtrent de lotelingen K. G. en E. V . VAN 
LEIJDEX gedaan, volgens artikel 50 der Mili
tiewet, zooals dit is gewijzigd bij de wet van 
5 December 1903 (Staatsblacl n°. 293) - indien 
twee in hetzelfde jaar geboren broeders tot 
den dienst moeten worden aangewezen, artikel 
4 7, 4• lid van toepassi ng is , hetwelk bepaalt, 
dat hij die het laagste num1i1 er heeft getrokken 
voor den dienst wordt aangewezen , tenzij de 
broeders anders overeenkomen; 

dat ,an dusdanige overeenkornst hier niet 
gebleken is; 

dat de Militieraad dus terecht K. G. VAN 
LEIJDEK als trekker van het laagste nummer 
voor den dienst heeft aangewezen en E. V. 
VAN LEIJDlrn heeft vrijgesteld en Gedepu
teerde Staten terecbt in dczen de uitspraak 
van den Militieraad hebben gehandbaafd; 

dat, wat de vrijstelling van R. A. P. VAN 
DE Loo aangaat , volgens artikel 46 der wet 
betrekkelijk de Nationale Mil itie vrijstelling 
van ~en dienst verlcend worclt aan den loteling 
wiens wettige broeder bij de militie dient; 

dat artikel 114 dier wet oorspronkelijk be
paalde , dat voor de toepass ing van genoemd 
artikel 46 zij, aan wie uitstel van eerste oefe
ning verleend is , gedurende dat uitstel gelijk
gesteld wordon met hen die verkeeren in het 
geval, omschreven in hct laatste nummer van 
artikel 49 wier dienst niet als broederdienst 
in aanmcrking komt ; 

dat echter de wet van 5 December 1903 
(Staatsblad n°. 293) die bepaling heeft doen 
vervallen , waarvan - gelijk in de Memorie 
van Toelichting werd verklaard - het gevolg 
zou zjjn , dat de dienst van den loteling , die 
in het genot is van uitstel, voor zooveel betreft 
het daaraan ontleenen van het recht van vrijstel
ling wegens broederdienst wordt gelijkgesteld 
met den dienst van den loteling voor wien op 
den gewonen voot de eerste oefen ing aanvangt; 

dat nu wel appellant beweert, at hij die 
uits1 el van eerste ocfening geniet gcacht moet 
worden niet te dienen, maar dat die opvatting 
oajuist is, gelijk op goede gronden door Ge
deputeerde taten is overwogen ; 

dat aan R. A. P. VAN DE Loo dus terecht 
op g rond van broederdienst vrijstelling van 
militiedienst is verleend; 

Gezien de wet betrekkelijk de .Nationale 
Militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
n;iet handhaving van de bestreden uitspraak 

bet daartegen inge telde beroep ongegrond te 
verklaren. 

Ooze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. - (W . v. B. A.) 
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6 Mei 1905. HE8LUIT tot nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 15 October 1885 
(Staatsblad n•. 187) houdende vaststelling 
van voorschriften omtrent het vervoer, 
den in-, uit- en doorvocr, verkoop en op
slag van buskruit en andere ontplofbare 
stoffen, zooals het is gewijzigd bij het 
Koninkl ijk besluit van 10 October 1894 
(Staatsblacl n°. 162), het Koninklijk besluit 
van 26 September 1896 (Staatsblad n°. 159) 
en het Koninklijk besluit van 15 Juni 1900 
Staatsblad n•. 107). S. 136. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenschelijk is eenige 
bepalingen van het Koninklijk besluit van 
15 October 1885 (Staatsblad n•. 187), houdende 
vaststelling van voorschriften omtrent het 
vervoer, den in-, uit- en doorvoer, verkoop en 
opslag van buskruit en andere ontplofbare 
stoffen, zooals het is gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 10 October 1894 (Staatsblad 
n•. 162); het Koninklijk besluit van 26 Sep
tember 1896 (Staatsblad n•. 159) en het Konink
lijk besluit van 15 J uni 1900 (Staatsblacl n•. 107) 
te herzien; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 17 De
cember 1904, L•. E ., afdeel ing Handel en 
Nijverheid, van J ustitie van 20 December 1904, 
2• afdeeling A n°. 161, van Staat, Minister 
van Oorlog, van 30 December 1904, lVde af
deeling, u•. 50, van Marine van 3 Januari 1905, 
Bureau D, n°. 2, van Financien van 10 Jann
ari 1905, afdeeling Invoerrechten en Accijnzen, 
n•. 75; 

Gelet op artikel 1 der wet van 26 April 1884 
(Stacitsblad n•. 81) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1905, n•. 19); 

Gezien de nadere voordracht van Onze voor
noemde Ministers van 7 April 1905, L •. U., 
Afdeeling Handel en Nijverheid, van 15 April 
1905, 2de afdeeling A, n•. 322, van 20 April 1905, 
IV de afdeeling, n•. 107, van den 29sten April 
1905, Bureau D. , n•. 74, van 3 Mei 1905, 
n°. 116, Invoerrechten en Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 

In het Koninklijk besluit van 15 October 1885 
(Staatsblad n•. 187), zooals het is gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van 10 October 1894 
(Staatsblad n•. 162), het Koninklijk besluit van 
26 September 1896 (Staatsblad n•. 159) en het 
Koninklijk besluit van 15 Juni 1900 (Stacits-

blad n•. 107), worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

I. De 1aatste zinsnede van het eerste lid van 
artikel 1 wordt gelezen als volgt: 

,,munitien , 
.,vuurwerken en 
,,ontstekingsmicldelen, 
.,waarin buskruit, schietkatoen of andere 

ontplofbare preparaten voorkomen ;" 
II. Aan artikel 13 wordt een nieuw lid toe

gevoegcl, luidende als volgt: 
.,Het in het vorige lid bepaalde betreffende 

.,het watergehalte, is niet van toepassing op 

.,schietkatoen, dat voor 's Rijks dienst benoo

.,digd is." 
Ill. In de artikelen 43 en 55 wordt tusschen 

de woorden .,buskruit" en .,munitien" inge
lascht ., , sch ietkatoen,". 

Onze Ministers van Waterstaat, Randel en 
Nijverheid, van Justitie, van Oorlog, van 
Marine en van Financien zijn belast met cle 
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 6den ~ei 1905. 

(get. ) WILH EL MIN A. 

De Minister van lVaterstaat, Heindel en Nijverheid, 
(get.) DE MAREZ OYENS. 

De }Jiniste,· van Justitie, 
(get.) J . A. LOEFF. 

Ne Ministe,· van Staat, 1lfinister vein Oorlog, 
(get.) J. W. BERGANSIUS. 

De Minister van Marine, 
(get.) ELLIS. 

De Ministe,· van Financien, 
(get.) HARTE V. TECKLENBURG. 

(Ui tgeg. 9 Juni 1905.) 

6 Mei 1905. BESLUI'J', houdende wijziging 
van de voorschriften omtrent het vast
stellen van de herkomst van suiker. S. 137. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

. Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 6 April 1905, n•. 47, Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gezien de overeenkomst betreffende de suiker
belasting, goedgekeurd bij de wet van 12 Janu
ari 1903 (Staatsblad n•. 18), arlikel XVI der 
wet van 24 Juli 1903 (Stacitsblad n•. 248), 
houdende nadere bepalingen betreffende den 
accijns op de suiker; 

Herzien Ons besluit van 7 October 1903 
(Staatsblad n•. 267); 

11* 



164, 8 MEI 1905. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 April 1905, n°. 20) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Mei 1905, n•. 42, 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artikel. 

In Ons voormeld besluit van 7 October 1903 
word en de volgende wijzigingen gebracht: 

Artikel 1 van dat besluit wordt gelezen als 
volgt: 

,,Suiker, die het Rijk wordt ingevoerd of 
uit entrepot ten invoer wordt aangegeven, 
moet vergezeld zijn van een bewijs van oor
sprong." 

Artikel 2 van dat besluit wordt gelezen als 
volgt: 

,,Geen bewijs wordt gevorderd voor suiker, 
die het Rijk wordt doorgevoerd , al of niet 
over entrepot." 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 6clen Mei 1905. 

(get.) WILHEL:MIN A. 

De J)finiste,· van F'inancilfn, 
(get. ) HAR'l'E VAN TECKU;NBURG. 

(Uitgeg. 19 Mei 1905.) 

8 Mei 1905. BESLUIT tot vernietiging van 
bet besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland van 10 l<'ebruari 1905, n•. 171, 3de 
afdeeling, waarbij aan J. HACKE NBERG 
te Middelbiwg een bijzondere vergunning 
voor den kleinhandel in sterken drank is 
verleend. S. 138. 

WrJ WILHELMINA, EKZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 27 Maart 1905, 
n•. 2606, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 

betreffende bet besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zeeland van 10 l<'ebruari 1906, n•. 171, 
3de afdeeling, waarbij aan J . HACKENBERG te 
Middelburg in hooger beroep vergunning is 
verleend voor den verkoop van sterken drank 
bij hoeveelheden van twee tot tien liter op 
de wijze, omschreven in art. 1, vierde lid, 
van de Drankwet (Staatsblad 1904, n•. 235), in 
het van bet pakhuis ,,de Noordster" A, n•. 222 
te Middelbwrg afgescheiden kantoorlokaal; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Zeeland voormelde vergunning hebben ver-

leend op grond, dat we! is waar in de locali
teit, waarvoor zij gevraagd werd en in hei 
pakhuis, dat met die localiteit binnen's huis 
gemeenscbap heeft, bandel in wijnen wordt 
gedreven, dus een andere winkelnering wordt 
uitgeoefend, vermits het ten verkoop in voor
raad hebben van goederen van welken aard 
ook onder andere winkelnering is te verstaan ; 
maar dat rekening moet gebouden worden 
met het te kennen gegeven voornemen van adres• 
sant, om v66r 1 Mei 1905,tijdstip, waarop de hier 
bedoelde vergunning in werking zou treden, het 
kantoorlokaal af te scheiden van hct verdere 
pakbuis, en in dat lokaal, zoo daarvoor ,er
gunning tot drank ,erkoop wordt verleend, 
geene andere winkelnering nit te oefenen; 

Overwegende, dat art. 63, derde lid, der 
Drankwet (Staatsblad 1904, n•. 236) in verband 
met art. 8, eerste lid, 15°., bepaalt, dat eene 
bijzondere vergunning wordt geweigerd o. m. 
wanneer zij wordt gevraagd voor eene locali
teit, waarin eene andere winkelnering wordt 
uitgeoefend of die met zoodanige localiteit 
binnen's buis gemeenschap beeft; 

dat volgens bet tweede lid van n•. 15 van 
art. 8, eerste lid, dier wet ten aanzien van 
eene vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein voor gebruik elders dan 
ter plaatse van verkoop als andere winkel
nering moet worden bescbouwd de verkoop 
van anderen dan sterken drank voor gebruik 
ter plaatse van verkoop, in aansluiting waar
aan art. 36, eerste lid 4°. belet, dat verkoop 
van anderen dan sterken drank voor gebruik ter 
plaatse van verkoop geschiedt in eene localiteit, 
waarvoor eene vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein voor gebruik 
elders dan ter plaatse van verkoop is ver
leend ; 

dat, waar de wet ten deze slecbts deze beide 
vormen van drankhandel tegenover elkander 
als andere winkelnering bescbouwt - bet
geen blijkens de gesehiedenis der totstand
koming van art. 36 is gescbied om tegen te 
gaan den verkoop van sterken drank T'OOr 

gebruik ter plaatse in stl'ijd met de wet door 
hem, die eene vergunning heeft voor den 
verkoop van dien drank voor gebruik elders -
de woorden noch de geest der wet vorderen, 
dat die onvereenigbaarbeid ten aanzien van 
eene vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in bet klein voor gebruik elders dan 
ter plaatse van verkoop wordt uitgebreid tot 
andere vormen van verkoop van anderen dan 
s_terken drank ; 

dat art. 63, 9de lid, van voormelde wet be
paalt, dat een bijzondere vergunning wordt 
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gelijkgesteld met eene vergunning voor den 

verkoop van sterken drank in het klein vior 
gebruik elders dan ter plaatse van verko p, 
voor de toepassing o. m. van art. 8 n• . 5, 
tweede lid, dier wet; 

dat mitsdien ten aanzien van eene bijzond re 
vergunning de verkoop van anderen dan s er· 
ken drank niet voor gebruik ter plaatse van 
verkoop niet is te beschouwen als andere 
winkelnering; 

dat dus aan J. HACKENBERG een bijzondere 
vergunning in strijd met de wet is verleend 
onder het voorbehoud, dat het kantoorlokaal 
zou worden afgescheiden van het verdere 
pakhuis, en daarin geen wijnhandel zou worden 
gedreven; 

Gelet op art. 166 der Provinciale wet ; 
Gehoord den Raad van State (advies van 

25 April 1905, n". 23) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Rinnenlandsche Zaken van 4 Mei 1905, 
n•. 4287, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Zeeland van 10 Februari 1905, n•. 171, 3de 
afdeeling, waarbij aan J. HACKENBERG te 
Middelbwrg eene bijzondere vergunning voor 
den kleinhandel in sterken drank is verleend, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst. en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden, 

Het Loo, den 8sten Mei 1905. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(ge t. ) KUYPER. 

(Uitgeg . 18 Mei 1905.) 

9 Mei 1905. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 
Staten van de provincien, betreffende over 
te leggen staten van dienst- en bewijs
stukken, bij aanvragen om pensioen door 
burgerlijke ambtenaren. 

De Pensioenraad voor de burgerlijke ambte
naren deelt mij mede, dat het meermalen is 
voorgekomen dat bij de aanvragen om pen
sioen van burgerlijke ambtenHen geen staat 
van dienst en evenmin alle bewijsstukken van 
diensten, die in aanmerking komen voor ver
gelding met pensioen, worden overgelegd. 

Als een gevolg hiervan werden dan door 
belanghebbenden, nadat zij in kennis waren 
gesteld met het door hun college aan de 
Koningin uitgebracht advies omtrent het h un 
toe te kennen pensioen, nadere bewijsstukken 
van door hen bewezen diensten ingezonden, 
met verzoek ook die diensten bij de berekening 
van het pensioen in aamnerking te doen nemen. 
Zelfs heeft zich meer dan eens het geval voor
gedaan dat dergelijke verzoeken werden inge
diend nadat de Koninklijke beslissing was ge
vallen, waardoor dan een antler advies door 
den Raad moest worden uitgebracht en een 
Koninklijk besluit worden uitgelokt tot her
ziening van het pensioen. 

Ter voorkoming van deze onregelmatigheid 
heb ik de eer U te verzoeken te bevorderen, 
dat door het onderwijzend personeel van gym
nasia en van burger dag- en avondscholen in 
Uwe provincie, tot wier oprichting en instand
houding de gemE>enten verplicht zijn, bij hunne 
annvrage om pensioen een ingevulden staat 
van dienst worde overgelegd volgens nevens
gaand model. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get.) DIJCKMEESTER. 
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10 Mei 1905. BESLUIT, houdencle wijziging 
van het reglement voor de Koninklijke 
Militaire Acaclemie. 

1VIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, en van Onzen 
Minister van Kolonien van 28 April 1905, Ilde 
Afd., n°. 111 en van 6 Mei 1905, litt. C, 2de 
Bureau, n°. 14 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa
len, dat de in artikel 93 van het reglement 
voor de Koninklijke Militaire Academie -
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 

Behoort bij het Koninklijk besluit 
van 10 Mei 1905, n°. 46. 

6 April 1895 (S taatsblad n°. 40) en laatstelijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 24 Mei 
l!l04 (Staatsblad n°. 111) - voorgeschrevcn 
coeifficienten nader worden bepaald als is aan
gegeven op den bij dit besluit behoorenden staat. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

Het L oo, den 10 Mei 1905. 

(ge t.) WILHELMINA. 
De Ministe.,- van Staat, Ministe.- -van Oodog, 

(.qe f. ) J. W. BERGANSIUS. 

De Minister van Koloniifn, (get.) IDENBURG. 

S T A A T , aanwijzende de coefficienten bedoelcl hij a1·tikel 93 van het 
reglement voor de Koniniuklijke Militaire .Academie. 

W AP ENS. 

VAKKEN. 

I I I I I I I 
I. I1. c. O•. A. A'. G. G•. 

Mechanica. . . . . . - - - - 1 1 1 I 1 
Toegepaste Mechanica . . - - - - - - 1 1 
W aarschijnlijkheidsrekening . . . - - - - I/ ' 

, , - -' Landmeten, waterpassen en geodesie - - - - - - 1 1 
Maleische taal . . - 1 ' / , - 1 - 1 - 1 
Land- en Volkenkunde van Neder-

I 
landsch-Indie . - 1 - 1 - 1 - 1 

Militaire Aardrijkskunde 1 - 1 - - - - -
idem van N eder-

landsch-Indie . - 1 - - - - - -
Strategie en Krijgsgeschiedenis . . 1 - 1 - 1 - 1 -
Strategie en 0 .-I. Krijgsgeschiedenis - 1 - 1 - 1 - 1 
Taktiek . . . . . 1' / , l 1 / , 1• / , 1, ; , 1 1 1 1 
Oorlogsgebruiken . I/> ,; ' I/ I I/ ' I/ ' ' I' ' / ' , I , 
Militair Strafrecht. 1 l 1 1 1 1 1 1 
Artillerie-W etenschap . .... . 1 1 1 1 1• / , 1, ; , 1 1 
Taktiek van den aanval en de verdedi-

ging van duurzame werken. - - - - 1 1 1 1 
Paardenkennis . . . - - l • / ' 1 I/> 1 1 - -
Rij- en africhtingskunst. . . - - 1 I /, 1 • / ' - - - -
Pionier- en versterkingskunst. 1 1 1 1 1 1 - -

Versterkingskunst en Militaire Bouw-
kunde . - - - - - - 1 l / , 1 ' / , 

Geniereglementen . . . . . . . - - - - - - 1 I / 1 1' / , 
Burgerlijke en Schoone Bouwkunde - - - - - - 11 _/ , 1• / , 
Waterbouwkunde . . . . . . - - - - - - 1• / , 1' / , 
Hydrographie van Nederland. . . . - - - - - - 1 -
W etten en voorschriften betreffende de 

uitvoering van Geniewerken . . . - - - - - - l / l I/> 
Rechtlijnig- en topographisch teekenen. , I , I I ' I I ' I/> 1 l 1, / . 1 • / ' 
Dienst - en exercitiereglementen, bene-

vens di e nstvoorschriften . 1 •/ , 1 • / ' 1• / , 1• I l 1/ , 1 I/, ' I' ' I ' , , 
Militaire wetten. t/ . - 1 / 4 - ' I ' - ' I , -
Militaire administratie , I ' l / ' l / ' I / ' ,;, I/ ' ' / ' I/> 
Dienstcorrespondentie. l / ' ' I' l / ' I/ • , I • •!, 1 I . • ! , 
Exercitien . 1 I/ , 1 I/ , 1' / , 1 I/ , 1 J / ' 1 • / ' 1 1 
Gymnastiek en Schermen 1 ' / ' 1 • / , 11 / , 1 ' / ' 1 1 1 
Paardrijden . 1 1 1• / , 1' / , 1 1 1 1 

Ons bekend, 
De Minister van Staat, 1Jfiniste1· van Oorlo_q, (9et. ) J. W. B EROANSl us . 

De Ministe.- van Kolonii!n , (get .) I DEKBURO . 
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16 Mei Hl05. BESLlJ:IT, houdende beslissing 
dat het in art. 16 derde lid der wet van 
10 April 1869 (Staatsblad n•. 65) genoemd 
heroep alleen toekomt aan hem, die het 
daar bedoelde verlof tot oprichting van 
een gebou w gevraagd heeft. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
burgemeester en wethouders van B erga,nbacht 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland dd. 5 December 1904, B, 
n•. 1066, (4de afd .) G . S., n•. 68, waarbij krach
tens art. 16 alin ea 3, der Begrafeniswet, aan 
E. L ANG ERAK te B ergambacht, verlof is ver
leend tot het oprichten van een woonhuis 
met schuur binnen een afstand van 50 M. 
van de algemeene begraafplaats aldaar; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge 
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
12 April 1905, n•. 41; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Mei 1905, n•. 4078, 
afd. B.B.; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 
hun bovenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat genoemde LANGERAK het door h em be
doeld woonhuis met schuur op een terrein -
gelegen aan de zuidzijde van den weg, die 
loopt van de buurtschap Bergstoep naar het 
dorp B e,·,qa,nbacht onder Bergambacht en gren
zende aan de algemeene begraafplaats al
daar, - wil doen bouwen op plm. 24 M. af
stand van de uiterste grens dier begraafplaats; 
waartegen zooals uit de ambtsberichten blijkt 
geen bezwaren van hygienischen aard bestaan; 

dat burgemeester en wethouders van Berg
ambacht van voorzegd besluit van Gedepu
teerde Staten bij Ons in beroep zijn gekomen, 
daarbij aanvoercnde, dat bij handhaving van 
dat besluit een eerste stap zou worden gedaan 
om de vrij en fraai met houtgewas omgeven 
liggende begraafplaats door huizen of sch uren 
te omringen en te ontsieren ; en dat al mogen 
in deze geen hygienische bezwaren bestaan, 
overwegende redenen, om van den bij art. 16, 
3de lid, der begrafeniswet vastgestelden regel 
- dat binnen den afstand van 50 M. van eene 
begraafplaats geen gebouwen mogen worden 
opgericht - a£ te wijken, in casu ontbreken, 
overmits in de nabijheid, doch op grooteren 
afstand van de begraafplaats, genoegzaam ter
rein is te vinden, vocir bouwen geschikt ; 

Overwegende, dat volgens het bepaalde aan 
het slot van het 3de lid van art. 16 der Be
grafeniswet hooger beroep op Ons is toege
laten van de beschikking door Gedeputeerde 

Staten genomen op, een verzoek om verlof tot 
het oprichten van gebcuwen, welke minder 
dan 50 M . van een begraafplaats zullen zijn 
verwijderd; 

dat ten aanzien .dezer beschikking, als de 
betrokken partij, voorzeker alleen is aan te 
merken degene, die het volgens de wet door 
hem benoodigd verlof heeft verzocht, en dus 
van de daaromtrent door Gedeputeerde Staten 
gedane uitspraak, ook alleen door hem, het 
bij de wet toegekend hooger beroep op Ons 
zal kunnen worden ingesteld; 

dat zulks te meer klemt, waar iedere aan
wijzing in de wet ontbreekt, waaruit zou mo
gen worden afgeleid, dat de beschikking nog 
aan_ andere dan den verzoeker behoort te 
worden medegedeeld, en het toch niet is aan 
te nemen, dat de wet het beroep op Ons ook 
voor die anderen zou hebben opengesteld, 
zonder de noodige voorzien ing te treffen , welke 
het hun mogelijk zou maken den gestelden 
termijn van eene maand behoorlijk in acht te 
nemen ; 

Gezien de W et van lQ April 1869 (Staats
blad n•. 65) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Burgemeester en wethouders van B erga-m

bacht niet-ontvankelijk te verklaren in het door 
hen ingesteld beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. B. A.) 

17 Mei 1905. BESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent vrijdom van invoerrecht. 
S. 139. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 7 Februari 1905, n•. 98, In
voerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 6 , lr. h en artikel 7 der wet 
van 15 .A:ugustus 1862 (Staatsblad n•. 170) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Maart 1905, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 12 Mei 1905, n• . 41, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten : 

Eenig a,·tikel. 

Onze Minister van Financien kan op verzoek 
van belanghebbendeii toelaten, dat de vrij
stelling bedoeld bij artikel 6, Jr. h der voor
melde wet van 15 Augustus 1862 (Staatsblad 
n°. 170) , worde verleend door teruggaaf van 
het bij den invoer of bij den uitslag nit 
entrep6t betaalde invoerrecht. mits de goederen 
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binnen twaalf maanden na de betaling het 
Rjjk weder zijn uitgevoerd, en de door ilien 
Minister, tot verzekering van hunue eenzelvig
heid gegeven voorschriften zijn opgevolgd. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitv0ering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het L oo, den l 7den Mei 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financilin, 
(get.) H ARTE V. T.ECKLENBURG. 

(Uitgeg . 26 M ei 1905.) 

17 M ei 1905. BESLUI'r tot aanvulling van bet 
Koninklijk besluit van 10 Augustus 1903 
(Staatsb lad n•. 253). S. 140. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op d,e voordracbt van Onzen Minister van 
Kolonien van 30 Maart 1905, Litt. D , n•. 25. 

Den Raad van State gehoord (advies va~ 
2 Mei 1905, n•. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Mei 1905, Litt. D, 
n•. 21 ; 

Hebben goedgevonden eu verstaan: 
Aan bet eerste lid van artikel 3 van Ons 

besluit van 10 Augustus 1903, 11°. 43 (Nedet·· 
landsch Staatsblad n•. 253, Indisch Staatsblacl 
n•. 348) , tot instelling in Nederland van het 
candidaat-ambtenaarschap voor den Indischen 
administratieven dienst en vaststelling van de 
voorwaarden van uitzending uit Nederland van 
candidaat Indische ambtenaren , wordt bet 
volgende toegevoegd : 

,,In hijzondere gevallen kan door Orn~en 
Minister van Kolonien aan hen , die geacht 
worden voldoende kennis te hebben verworven, 
vergund worden dat examen eerder af te leggen." 

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 Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo , den 17den Mei 1905. 
(.get. ) WILHELMINA. 

D e 1lfinister van K olonilin, ( get.) lDENilURO. 

(Uitgeg. 30 Mei 1905.) 

22 M ei 1905. W ET tot wijziging en aanvul
ling der wet tot regeling van het hooger 
onderwijs. S. 141. 

Bijl. Hand. 2• Kanter , 1902/03, n°. 135, 1-5 ; 
1903/04, n°. 18, 1-16 ; 1904/05 , n°. 114, 1-14. 

Hand. id. 1903104, blaclz. 1272-1801, 1304-

1321, 1324-1343, 1345-1400, 1402-1418, 1420-
1433, 1436-1455,1458- 1475, 1478-1495, 1497-
1517, 1519-1537, 1539-1557, 1560-1567, 1653; 
1904/05, bladz. 1064-1130, 1277. 

Hand. l • Kamer 1903104, bladz. 377-413, 
436-447, 451-469, 475-491; 1904/05, bladz. 
397-406, 416-426, 433-451 , 465-471. 

WIJ WILHELl\'llNA, ENZ .. doen teweten: 

Alzoo Wij in overweging genon,en hebben, 
dat wijziging en aanvulling der wet van 
28 April 1876 tStaatsblad n•. 102), tot regeling 
van bet hooger onderwijs, zooals die laatstelijk 
is gewijzigd bij cle wet van 9 Juli 1900 (Staats
blad n•. 113), wenscbelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van tate 
gehoord , en met gemeen overleg der Staten
Generaal, bebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. De artikelen 4; 11, tweede en derde 
lid; l:.:!, eerste lid ; 13; 16, onder i, tweede 
lid; 35 ; 36; 37 ; 42, aanvang; 43, aanvang; 
44; 49; 56, tweede lid; 59 ; 64, derde lid ; 65 ; 
67, eerste lid, eerste zinsnede; 74 ; 78, tweede 
lid ; 92, laatste lid ; 93; 95 en 106, derde lid, 
van de wet tot regeling van het hooger onder- . 
wijs worden gelezen als volgt: 

Artikel 4. Openbaar hooger onclerwijs wordt 
gegeven aan : 

gymnasia; 
hoogescholen; 
universi teiten . 
Artikel, 11, tweede en dercle lid. Dit examen, 

voo r zoover bet mondeling is in het openbaar 
te houden, wordt afgenomen door leeraren 
van het gymnasium, onder toezicht van een 
of meer gecommitteerden, door Onzen .Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan te wijzen. Bij 
versch il van gevoelen tusschen de leeraren, 
die bet examen hebben afgenomen, en den 
gecommitteerde of de gecommitteerden om
trent het verleenen van het getuigschrift, be
slissen laatstgenoemden. 

Het progra=a van dit examen, alsmede 
regelen voor de uitoefening van het toezicht 
van den gecommitteercle of de gecommitteer
den, worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld. 

A r tikel 12, eerste li<l. Aan alle ande ren dan 
de bij de artikelen 11 en 107 a vermelcle leer
lingen, wordt eenmaal 's jaars gelcgenheid 
gegeven , om door het met gunstig gevolg 
afleggen van gelijk examen , als in artikel 11 
vermeld, bij eene door Ons te benoemen com
missie, gelijk getuigschrift te verkrijgen. 

Artikel 13. Zij, die het einclexamen van de 
hoogere burgerscholen met vijfja rigen cursus 
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met goed gevolg hebben afgelegd, worden bij 
het in artikel 12 omschreven examen alleen 
geexamineerd in de vakken, waarin zij bij bet 
door hen afgelcgd examen niet ~djn geexami
neerd. 

Bij algemeencn maatregel van bcstum wordt 
bepaald, van welke vakken zij, die andere van 
Staatswege ingestelde en gedeeltelijk dezelfde 
vakken omvattende examens met goed ge,0 olg 
hebben afgelegd, bij het in artikel 12 om
schreven examen zullen zijn vrijgesteld. 

Artikel 16, O!lder i, tweede lid. Tot het geven 
van dit onderwijs zijn ook benoembaar zij, 
die in bet bezit zijn van een diploma, waaruit 
blijkt dat zij met gnnstig gevolg een kerkelijk 
examen in de Hebreeuwsch e taal hebben af
gelegd, indien dit diploma hnn recht geeft 
om hetzij als Bedienaar van den Godsdienst, 
hetzij als godsdienstleeraar op te treden. Het
zelfde geldt voor de N ederlandsch-Israelietische 
en Portugeesch-Israelietische godsdienstonder
wijzers van den hoogsten en middelsten rang. 

Artikel 35. Er zijn drie Rijks-universiteiten, 
gevestigd te Leiden, te Utrecht en te Groningen. 

Er kan to Amsterdam eene gemeentelijke 
universiteit gevestigd zijn. 

Artikel 36. De gemeentelijke universiteit te 
Amsfe.rdam heeft ten aanzien van de door haar 
af te nemen examens en te verleenen doctorale 
graden gelijke rechten als de Rijks-universi
teiten, mits zij voldoe aan al de eischen, 
krachtens de wet ten opzichte van den om
vang van het onderwijs , de promotien, de 
examens en de toelati ng daartoe voor de Rijks
univers iteiten gesteld, en bovendien de aan
stelling van de hoogleeraren aan Onze bekrach
tiging worde onderworpen. 

Artikel 37. De besluiten van den gemeente
raad betreffendc de inrichting van de in het 
voorgaande artikel bedoelde universiteit worden 
aan Ons medegedeeld en niet ten uitvoer ge
legd, v66r dat gebleken is, dat daartegen geene 
bedenking bestaat. Dit laatste wordt geacht 
het geval te zijn, indien binnen twee maanden 
na ontvangst ,an h et b eslnit door Ons niet 
is beslist . 

.4.rtikel 42, aawvang. Aan elke universiteit 
wordt van Rijkswege onderwijs gegeven : 

• 4.,·tikel 43, aanvang. Aan ten minste eene 
universiteit wordt van Rijkswege bovendien 
onderwijs gegeven : 

Artikel 44. Aan eene of meer der universi
teiten kan, wanneer Wij bet noodig oordeelen, 
van Rijkswege onderwijs worden gegeven in 
vakken, niet vermeld in de artikelen 42 en 43. 

A.rtikel 49. Elk jaar worden , beurtelings 
aan iedere universiteit, tien prijsn-ageu uit-

geschreven, twee in elke faculte it. Voor het 
meest voldoende antwoord van een der stu
deerenden aan eene N ederlandsche ins telling 
van hooger onderwijs, dat de faculteit, die de 
vraag stelde, der bekroning. waardig keurt, 
wordt een gouden eerepenning toegekend. 

Artikel 56, tweede licl . Hoogleeraren , het lid
maatschap van eene der beide Kamers der 
Staten-Generaal aanvaardende, zijn gedurende 
dat lidmaatschap van rechtswege op non
activiteit ep genieten de helft hunner jaarwedde 
als verlof-traktement. 

111-tikel 59. Buitengewone hoogleeraren en 
lectoren worden door Ons, curatoren en de 
faculteit gehoord, benoemd. Zij genieten eene 
jaarwedde uit 's Rijks kas . 

Ontslag wordt niet verleend clan op eigen 
verzoek, of nadat curatoren zijn gehoord; dezen 
geven deswege, den belanghebbende gehoord 
of opgeroepen, hnn advies. 

Buitengewone hoogieeraren zijn leden cler 
faculteit, waarbij zij zijn benoemd. 

Waar in de artikelen 51, 52, 56, 57, 58 en 75 
van hoogleeraren gesproken wordt, zijn hier
onder buitengewone hoogleeraren niet begrepen. 

Artikel 64; derde lid. De rector- magnificus 
. gaat niet over tot inschrijving tenzij hem het 

bewijs is vertoond, dat de belanghebbencle de 
gelden, bedoeld bij artikel 63 of 106, tweede 
lid, heeft betaald, of tot de promotie is toe
gelaten, bf eene Rijksbenrs geniet, of ter zake 
van het onderwijs der hoogleeraren en lectoren 
eene som van / 800 heeft betaald, of door den 
rector-magnificus der technische hoogeschool 
voor volledig onderwijs is ingeschreven . 

Artikel 65. Hij, die zonder daartoe gerech
tigd te zijn, eens of mee rmalen het onderwijs 
aan eene Rijks-univorsiteit bijwoont, wordt 
gestraft met eene geldboete van ten hoogste 
/250. Het strafbare feit wordt als o,·ertreding 
beschouwd. 

Artikel 67, eerste lid, eerste zinsnede. Hij , die 
tot de in artikel 84 bedoelde promotie is toe
gelaten ; of eene Rijksbeurs geniet; of de 
f 800 of f400, bedoeld nan h e t slot van artikel 64, 
heeft betaald ; of door den rectoi::magnificus 
der technische hoogesohool voor volledig onder
wijs is ingeschreven, is van de betaling bij 
artikel 63 of 106 voorgeschreven, vrijgesteld . 

Artikel 74. De gezamenlijke gewone hoog
leeraren vormen den senaat der nniversiteit. 
Buitengewone alsmede eervol ontslagen hoog
leeraren hebben in den senaat zitting met 
raadgevende stem. 

De hoogleeraar, die het voorzitterschap be
kleedt, draagt den titel van rector-magnificus. 

Hij wordt .oor den duur van elk studiejaar 
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door Ons benoemd uit eene door den sennat 
opgemaakte voordracht van drie gewone hoog
leeraren, waarbij de aftredende rector-magni
ficus buiten aanmerking blijft . 

A,·tikel 78, tweede lid. De gewone hoogleeraren 
van iedere faculteit kiezen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen uit bun midden 
een voorzitter en een secretaris, die· na vier 
jaren aftreden. Zij zijn niet dadelijk weder 
benoembaar. 

Artikel 92, laatste lid. De doctoren in de 
rechtswetenschap en zij, die tot de promotie 
ter verkrijging van dezen graad zijn toegelaten, 
zijn bevoegd middelbaar onderwijs te geven 
in de gronden van de gemeente-, provinciale
en staatsinrichting van Nederland.-

A,·likel 93. De doctoren in de staatsweten
schap en zij, die tot de promotie ter verkrijging 
van dezen graad zijn toegelaten, zijn bevoegd 
middelbaar onderwijs te geven in de staat
huishoudkunde, de statistiek, inzonderheicl van 
Nederland en van zijne kolonien en bezittingen 
in andere werelddeelen, en in de gronden van 
de gemeente-, provinciale en staatsinrichting 
van Nederland. 

Artikel 95. De doctoren in de wis- en sterre
kunde en die in de wis- en .natuurkunde en 
zij , die tot de promotie ter verkrijging van 
een dezer graden zijn toegelaten, hebben ge
lijke bevoegdheid als de bezitters der acte B, 
vermeld in de artikelen 70 en 71 der wet van 
2 Mei 1863 (Staatsblad n° . 50). 

De doctoren in de scheikunde en zij, die 
tot de promotie ter verkrijging van dezen 
graad zijn toegelaten, hebben gelijke bevoegd
heid als de bezi tters der acte B, vermeld in 
artikel 72 van genoemde wet. 

De doctoren in de aard- en clelfstofkunde 
en zij , die tot de promotie ter verkrijging van 
de,mn graad zijn toegelaten, hebben gelijke 
bevoegdheid als de bezitters der acte A, ver
meld in artikel 70 van genoemde wet. 

De doctoren in de plant- en dierkunde en 
zij, die tot de promotie ter Yflrkrijging van 
dezen graad zijn toegelaten, hebben gelijke 
l:-evoegdheid als de bezitters der acte A, ver
meld in artikel 70 yan genoemde wet. 

Artikel 106, derde lid. Zij worden door den 
rector•magnifi.cus ingeschreven, op de wijze in 
urtikel 64 bepaald. Hij gaat hiertoe niet over 
dan nadat zij, of zijn zij minderjarig, hun 
vader of voogd, zich schriftelijk hebben ver
bonden tot betaling van / 200, ingeval de in
geschrevene tot eenig examen bij eene facnl
teit, die der godgeleerdheid uitgezohderd, of 
tot eenig examen bij eene afdeeling der tech
nische hoogeschool, zal zijn toegelaten, en we! 

v66r het afleggen van dat examen. Bij gebreke 
dier inschrijving zijn zij niet gerechtigd tot 
den toegang hierboven vermeld. 

Art. II. Artikel 9, vijfde lid, der wet tot 
regeling van het hooger onderwijs ve rval t. 

Art. III. Titel II, hoofdstuk II, der wet 
tot regeling van bet hooger onderwijs vervalt 
en wordt vervangen door het volgende hoofd
stuk: 

HOOFDSTUK II. 

VAN D~; HOOGESCHOLEN. 

Eerste afdeeling. 

Algemeene uepaling. 

Artikel 3:l. Er wordt van Rijkswege hooger 
technisch onderwijs gegeven aan eene tech
nische hoogeschool. 

Tweede afdee'ling. 

VAN DE TECHNISCIU: HOOGESCHOOL. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Artikel 32a. De polytechnische school te 
Delft wordt de technische hoogeschool. 

Artikel 32b. De technische hoogeschool bernt 
de navolgende afdeelingen : 

a. de afdeelingder algemeene wetenschappen; 
b. de afdeeling der weg- en waterbouwkunde; 
c. de afdeeling der bouwkunde ; 
d. de afdeeling der werktuigbouwknnde, 

scheepsbonwkunde en electrotechn iek; 
e. de afdeeling der scheikundige technologie 

en mijnbouwkunde. 
Bij algemeenen maatregel van bestunr kan 

het aantal afdeelingen worden vermeerderd 
en kan elke afdeeling in onderafdeelingen wor
den verdeeld. 

Artikel 32c. Voor zoover niet door deze 
wet bepaald, worden bij algemeenen maat
regel van bestuur vastgesteld: 

a. de inwendige inrichting van de technische 
hoogeschool ; 

b. bet beheer door curatoren, en voor zoo
veel dit noodig zal blijken door rector-mag
nificus en assessoren, te voeren en de ove rige 
werkkring van die colleges; 

c. bet examen, bedoeld in artikel 8'2f, de 
voorw;arden voor de verleening van den 
doctorstitel, de wijze, omvang en duur van 
de examens en promotien, de tijdstippen, 
waarop zij worden gehouden, en al wat verder 
daarop betrekking heeft. 

§ 2. Van het onde,·wijs. 

Artikel 32d. Aan de technische hoogeschool 
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wordt van Rijkswege onderwijs gegeven in de 
navolgende vakken : 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde ; 
b. de theoretische en toegepaste mechanica; 
c. de theoretische en toegepaste natuur-

kunde ; 
d. de algemeene of physische scheikunde, 

de anorganische en organische scheikunde 
en hare toepassingen, de analytische sch ei
kunde; 

e. de theoretische en experimenteele hy
draulica; 

f. de waterbouwkunde ; 
g. de aanleg en exploitatie van wegen en 

brugbouw; 
h. de architectuur ; 
i. de werktuigbouwkunde; 
k. de scheepsbouwkunde ; 
I. de electrotechniek ; 

ni. de mechanische en de scheikundige tech-
nologie ; 

n. de technische hygiene ; 
o. de algemeene en toegepaste microbiologie; 
p. de microscopische anatomie ; 
q. de delfstof- en aardkunde ; 
r. de mijnkunde, metallurgie en docimasie; 
s. bet landmeten, bet waterpassen en de 

geodesie; 
t. bet meten en wegen in verband met 

den ijk; 
u. de kenn is en bet onderzoek van bouw-

stoffen; 
v. bet technisch teekenen ; 
w. het handteekenen en boetseeren ; 
x. de decoratieve kunst; 
ij. de kunstgeschiedenis; 
z. de staathuishoudkunde ; 

aa. bet staats-, administratief-en handelsrech t ; 
bb. de bedrijfsleer en bet boekhouden; 
cc. de aardrijkskunde; 

dd. de algemeene en vaderlandsche geschie-
denis; 

ee. de cultuurgeschiedenis ; 
ff. de verbandleer. 
Bovendien wordt de bewerking van hout 

en metalen practisch onderwezen en worden 
in de laboratoria en proefstations practische 
oefeningen gehouden . 

A.r tikel 32e. Wanneer Wij bet noodig oor
deelen, kan van Rijkswege onderwijs worden 
gegeven in vakken, niet vermeld in artikel 32d. 

§ 3. Van de hulpmicldelen t·an het onderwijs, 
cle prijsvragen en de beurzen. 

A,·tikel 33. Tot aanbouw, onderhoud en ver
betering der gebouwen, voor bet meubilair en 
tot aanvulling en uitbreiding der verzame-

lingen en hulpmiddelen voor het onderwijs 
worden jaarlijks de vereischte gelden van 
Rijkswege beschikbaar gesteld. 

H et beheer en gebruik dier verzamelingen 
en hulpmiddelen wordt door Ons geregeld, 
curatoren gehoord. 

Artikel 33a. Telken jare worden, beurtelings 
in iedere afdeeling, eene of meer prijsvragen 
uitgeschreven, het aantal te bepalen door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
curatoren gehoord . 

Voor het meest voldoende antwoord van een 
der studeerenden aan eene N ederlandsche in
stelling van hooger onderwijs, dat de afdeeling, 
die de vraag stelde, der bekroning waardig 
keurt, wordt een gonden eerepenning toegekend. 

Artikel 33b. Telken jare wordt een bedq1g 
van ten hoogste f 10,000 van Rijkswege be
schikbaar gesteld, ten einde daaruit, op voor
dracht van cnratoren, aan een of meer gedi
plomeerden, die den doctoralen graad wenschen 
te venverven , gelden voor het ondernemen 
van eene buitenlandsche studiereis te doen 
verstrekken en voor zooveel noodig aan onver
mogende studenten van buitengewonen aanleg 
beurzen, ten bedrage van niet meer dan/800, 
te doen toekennen . 

§ 4. Van de docenten en beanibten. 

Artikel 33c. De hoogleeraren worden door 
Ons benoemd en ontslagen. 

Voor elke te vervullen plaats wordt door 
curntoren eene met redenen omkleede aanbe
velingslijst aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken aangeboden. 

Bij deze aanbevelingslijst wordt het advies 
van rector-magnificus en assessoren en van de 
afdeeling, waarin de te benoemen hoogleeraar 
zal optreden, overgelegd. 

Ontslag wordt niet verleend dan op eigen 
verzoek, of nadat curatoren zijn gehoord ; 
dezen geven deswege, den belanghebbende 
gehoord of opgeroepen, hnn advies. 

Eervol ontslagen hoogleeraren behouden den 
titei van hoogleeraar. 

Artikel 33d. De hoogleeraren genieten eene 
jaarwedde uit 's Rijks kas, waarvan bet bedrag 
door On s is vast te stellen. 

A,·tikel 33e. Elk hoogleeraar wordt benoemd 
tot bet onderwijs van bepaalde vakken, in zijne 
aanstelling uitgedrukt. Deze kunnen door Ons 
worden verminderd of gewijzigd. 

Tegen 7.ijnen wil kan een hoogleeraar niet 
met het onderwijs in andere vakken worden 
belast. 

A.rtikel 33f. Het staat iederen hoogleeraar 
vrij om, met goedkeuring van curatoren, be-
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halve de hem opgeclragene, nog andere lessen 
te geven. 

De besluiten van curatoren tot het verleenen 
of weigeren dier goedkeuring worden aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
medegedeeld en kunnen door Ons vernietigd 
worden. 

Artikel 33g. Aan hoogleeraren kan met Onze 
goedkeuring worden toegestaan de hun opge• 
dragen vakken van onderwijs met elkander te 
verwisselen. 

Ar tikel 33h. De hoogleeraren bekleeden geene 
ambten of bedien ingen clan met Onze toe
stemming. 

Hoogleeraren, het lidmaatschap van eene 
der beide Kamers der Staten-Generaal aan
vaardende, zijn gedurende dat lidmaatschap 
van recbtswege op non-activiteit en genieten 
de helft hunner jaarwedde als verlof-tr aktement 

Ar tike/. 33i . Zonder schriftelijke vergunning 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
mogen de gewone hoogleeraren niet optreden 
als technisch adviseur of zich belasten ri1et 
het ontwerpen, uitvoeren van of toezicht 
houden over werken. 

Artikel 33/c. Met het einde van het studier 
jaar, waarin een h oogleeraar den ouderdom 
van zeventig jaren bereikt, wordt hem ontslag 
verleend. 

Op voorstel van de afdeeling kan aan den 
hoogleeraa r wien op grond van het eerste lid 
van dit artikel ontslag is verleend, met goed
keuripg van curatoren, worden toegestaan 
lessen te blijven geven in aan te wijzen vakken. 
Deze worden op de gewone wijze aangekondigd. 

Voor de toepassing van artikel 32d tellen 
deze lessen niet mede. 

A,·tikel 331. Buitengewone hoogleeraren en lec
toren worden door Ous, curatoren, den rector
magnificus en assessoren en de afdeeling 
geh oord , benoemd. Zij genieten eene jaar
wedde uit 's Rijks kas. 

Ontslag word t niet verleend· clan op eigen 
verzoek, of nadat curatoren zijn gehoord ; dezen 
geven deswege, den belanghebbende gehoord 
of opgeroepen , hun advies. 

Buiteugewone hoogleeraren zijn leden van 
de afdeeling, waarbij zij zijn benoemd. 

Waa r in de artikelen 33c, 33d, 33h , 33i en 
33/c van hoogleerrwen gesproken wordt, zijn 
hieronder buitengewone hoogleera,·en niet be
grepen. 

Artikel 33,n. Tot het geven van hooger 
onderwijs aan de technische hoogeschool kun
nen privaatdocenten door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zakeu, curatoren gehoord, tot 
wederopzeggens worden toegelaten. 

Yau de inrichtingen, verzameliugeu en hulp
middelen voor het onderwijs kunnen curatoren, 
onder door hen te stellen voorwaarden, aan 
pri vaatdocenten het gebruik vergunnen . 

Artikel 33n. Bij verhindering of ontsten
tenis van een hoogleeraar of lector, en in het 
geval , bedoeld in het tweede lid van ar tikel 
33h, worden door Ons tijdelijke maatregelen 
tot voorziening bevolen, indien h et belang van 
het onderwijs dit vordert. 

Ar tikel 330. De beambten worden benoemd 
en ontslagen door Onzen Minister van Bin
n enlandsche Zaken, die bevoegd is deze taak, 
wat de_ lagere beambten bet reft , op te dragen 
aan curatoren. 

§ 5. Van het bijwonen de,· lessen. 

Ar tikel 34. Ter zake van het onderwijs der 
hoogleeraren en lectoren is voor elk studie
jaar door hem , die dit onderwijs eens of meer
malen bijwoont, eene som verschuldigd van 
f 200, die in 's Rijks schatkist gestort wordt. 

Terugbetaling dier gelden geschiedt uit
slnitend, indien door overlijden v66r den aan
vang der lessen van deze geen gebruik is 
gemaakt en alsdan op aanvrage der erfgenamen. 

Behalve voormelde /200 wordt ter zake van 
het onderwijs door hoogleeraren en lectoren 
geenerlei betaling gevorderd . 

Artikel 34a. Het recht tot het bijwonen rnn 
het onderwijs wordt verkregen door inschrijving 
bij den rector-magnificus, behoudens h et be
paalde bij artikel 34c. 

De inschrijving geschied t kosteloos ; de rector
magnificus geeft daarvan een door hem onder
teekend bewijs af in de·n vorm door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken te bepalen ; 
zij geldt voor het studiejaar , waarin zij is ge
schied, en geeft voor dat jaar recht op toegang 
tot alle lessen alsmede tot alle inrichtingen 
en verzamelingen der hoogeschool, behoudens 
bet bepaalde bij het tweede lid van de arti
kelen 33 en 34s. 

De rector-magnificus gaat niet over tot de 
in schrijving tenzij hem bet bewijs is vertoond, 
dat de belanghebbende de gelden, bedoeld bij 
artikel 34, heeft betaald , of in het bezit is 
v an een der in a rtikel 82a b edoelde diploma' s, 
of eene Rijksbeurs geniet, of ter zake van het 
onclerwijs der hoogleeraren en lectoren eene 
som van /800 heeft betaald , of door den 
rector-magnificus eener Rijks-universiteit voor 
volledig onderwijs is ingeschreven. 

A,·tikel 34b. Hij, d ie zoncler daartoe gerech
tigd te zijn , eens of meermalen h et onderwijs 
aan de hoogeschool bijwoont, wordt gestraft 
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met eene geldboete van ten hoogste/250. Het 
strafbare feit wordt als overtreding beschouwd. 

A.,·tikel 34c. Onze Minister van Binnenland
sche Zaken; de daartoe door hem aan te wijzen 
personen; curatoren, hoogleeraren, lectoren, 
beambten der hoogeschool en de in artikel 33m 
bedoelde privaatdocenten zijn te allen tijde 
bevoegd alle lessen aan de technische hooge
school bij te wonen. 

Hoogleeraren en lectoren zijn, ieder voor 
zooveel hunne lessen bet1·eft, bevoegd gedu
rende enkele uren aan personen, die niet volgens 
artikel 34a zijn ingeschreven, toegang tot hunne 
lessen te vorleenen. 

A.rtikel 34d. Hij die in het bezit is van een 
der in artikel Sia bedoolde diploma's; of eene 
Rijksbeurs geniet; of de f 800, bedoeld aan 
het slot van artikel 34a, heeft betaald; bf door 
den rector-magnificus eener Rijks-universiteit 
voor volledig onclerwijs is ingeschreven, is 
van de betaling bij artikel 34 voorgeschreve n 
vrijgesteld. Niettemin is hij na de bij artikel 
34a bedoelde inschrijving gerechtigd tot toe
gang tot de inrichtingen en verzamelingen, 
becloeld in het tweede lid van artikel 34a, 
onder het daarbij vermelde voorbehoud. 

Aan hem, die slechts enkele lessen van 
hoogleeraren of lectoren wenscht te volgen, 
kan daartoe door ouratoren telkens voor een 
studiejaar verlof worden verleend. In dat geval 
is ter zako van dit onderwijs verschuldigd 
voor lessen , d ie gegeven worden : 

eenmaal per week, f 10; 
tweemaal ., ., 20; 
driemaal ., 30; 
viermaal of meermalen per week, f 40. 
Het tweede en derde lid van artikel 34 zijn 

op deze gelden van toe passing. 
Het recht tot bet bijwonen van dit onderwijs 

wordt verkregen door inschrijving bij den 
rector-magnificus, die daartoe niet overgaat 
tenzij hem het bewijs is vertoond, dat bet be
doelde verlof van ouratoren verkregen is en 
de voormelde gelden betaald zijn. 

De rector-magnificus geeft van die inschrij
ving een door hem onderteekend bewijs af in 
den vorm door Onzen Minister van Binnen
landsohe Zaken te bepalen. 

Curatoren verstrekken hem op vertoon van 
dat bewijs eene verklaring tot welke der 
inriohtingen en verzamelingen in bet eerste 
lid van dit artikel vermeld hij mag worden 
toegelaten, behoudens het bepaalde bij bet 
tweede lid van de artikelen 33 en 34s. , 

§ 6. Van het beheer en het toezicht. 

A.rtikel 34e. Aan de technische hoogeschool 

is een college van curatoren, bestaande uit 
drie of vijf leden. Zij worden door Ons be
noemd en ontslagen. 

Om de twee jaren treedt een hunner af; de 
aftredende is weder benoembaar. 

Het college van curatoren stolt eeu buis
houdelijk regloment voot· zijne werhaamheden 
vast en ondenverpt het aan de goedkeuring 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 34f. Curatoren worden bijgestaan 
door eeu bezoldigden secretaris, die zijne yaste 
woonplaats heeft in de gemeente, waar de tech
nische hoogeschool is gevestigd; hij wordt door 
Ons benoemd en ontslagen. Van de bepaling 
omtrent de woonplaats kan door Ons, cura
toren gehoord, ontheffing worden verleend. 

Curatoren zeuden te zijner benoeming eene 
aanbevelingslijst van twee personeu aan Onzen 
:Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De secretaris treedt om de vijf jaren a£ en 
is weder benoembaar. 

Voor bureaukosten worclt hem een jaarlijksch 
abonnement toegestaan. Hij ontvangt ver
goeding voor reis- en verblijfkosten. 

Artikel 34g. Curatoren genieten geene jaar
wedde. Zij ontvangen vergoeding voor reis
eu verblijfkosten. 

Ao·tilcel 34h. Curatoren waken voor de ge
trnuwe naleving van cleze wet en van alle 
krachtens haar uitgevaardigde verordeningen, 
voor zooveel de technische hoogeschool be
treft. 

Artikel 34i. Maken hoogleernren , lectoren of 
beambten bij de technische hoogeschool zich 
aan plichtverzuim of wangedrag schuldig, clan 
nemen curatoren de vereischte maatregelen 
van spoedeischenden aard, waaronder schorsing 
ten hoogste voor zes weken, en doen aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken de noodige 
voorstellen, zelfs tot ontslag. 

Artikel 34/c. Curatoren doen jaarlijks v66r 
1 November aan Onzen Minister van Binnen
lanclsche Zaken een uitvoerig verslag van den 
staat der hoogeschool gednrende den afge
loopen cursus en zenden hem v66r 15 Juni 
eene begrooting der uitgaven voor het vol
gend burgerlijk jaar. 

A.rtikel 341. De gezamenlijke gewone hoog
leeraren vormen den senaat der hoogeschool. 
Buitengewone alsmede eervol ontslugen hoog
leeraren hebben in den senaat zitting met 
raadgevende stem. De senaat stelt een regle
ment vast voor zijne vergacleringen. 

De hoogleeraar , die het voorzitterschap be
kleedt, draagt den titel van rector-magnificus. 

Hij wordt voor den duur van drie achter
eenvolgende studiejaren door Ons benoemd 
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uit eene door den senaat opgemaakte voor
dracht van drie gewone hoogleeraren, waarbij 
de aftredende rector-magnificus buiten aan
merking blijft. 

A,-tikel 34m. Bij den senaat is een secretaris. 
Hij wordt door den senaat nit de gewone 

hoogleeraren benoemd voor den dnnr van d rie 
achtereenvolgende stndiejaren en treedt af op 
hetzelfde tijdstip als de rector-magnificns. 

Astikel 34n. De rector-magnificns en de 
secretaris ontvangen ieder voor de waarneming 
van hnnne betrekking eene toelage, door Ons 
te bepalen. U it die van den secretaris worden 
tevens de bnreaukosten bestreden . 

A.rtikel 340. De rector-magnificns wordt in 
zijne werkzaamheden bijgestaan door assessoren. 

Assessoren zijn de voorzitters der afdee
lingen. 

Bij verhinde ring of ontstentenis van den 
rector-magnificns worden zijne werkzaamheden 
door den oudste in jaren der assessoren waar
genomen. Bij verhindering of ontstentenis van 
den secretaris treedt zijn laatste aanwezige 
voorganger op. 

A.rtikel 34p. De gewone hoogleeraren van 
iedere afdeeling kiezen bij volstrekte iiieerder
heid van stemmen uit hun midden een voor
zitter en een secretaris voor den duur van 
twee achtereenvolgende jaren. Na verloop van 
twee jaren, en vervolgens ieder jaar, treedt 
een van beiden af. 

A.rtikel 34q. De senaat, de rector-magnificus 
en elk hoogleeraar in het bijzonder geven aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
aan euratoren alle noodige inliebtingen en be
richten. 

Ai·tikel 34r. De handhaving der tncht onder 
de studenten is opgedragen aan den rector
magnificns. 

A.r tikel 34s. Bij overtreding der tucbt of bij 
wangedrag waarschuwt of berispt de rector
magnificus. 

In buitengewone gevallen, ter beoordeeling 
van den senaat, alsmede indien een student, 
bij den rector-magnificns of bij den rector
magnificus en assessoren ontboden, moedwillig 
niet verschijnt, is de senaat bevoegd den over
treder den toegang tot de hoogesehool voor 
een t ijdvak van ten minste eeu jaar en ten 
hoogste vijf jaren te ontzeggen. 

Van de uitspraak des senaats kan door be-
1,anghebbenden bij Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken in hooger beroep worden 
gekomen. 

Art. IV. Aan artikel 51 der wet tot regeling 
van het hooger onderwijs wordt als laatste lid 
toegevoegd : ' 

Eervol ontslagen hoogleeraren behouden den 
titel van hoogleeraar. 

Art. V. Aan artikel 58 der wet tot regeling 
van het hooger onderwijs wordt als laatste 
twee leden toegevoegd : 

Op voorstel van de faculteit kan aan den 
hoogleeraar, wien op grond van het eerste lid 
van dit artikel ontslag is verleend, met goed
keuring van curatoren, worden toegestaan 
lessen te blijven geven in aan te wijzen vakken. 
Deze worden op de gewone wijze aangekondigd. 

Voor de toepassing van de artikelen 42 en 
43 tellen deze lesson niet mede. 

Art. V I. Het opschrift van Titel II, hoofd
stuk IV, der wet tot regeling van het :iooger 
onderwijs wordt gelezen als volgt: 

Van de wetenschappelijke graclen, getuig
schriften en diploma's. 

Art. VII. Na het opschrift van Titel II, 
hoofdstuk IV, der wet tot regeling van het 
hooger onderwijs worden ingevoegd twaalf 
nieuwe artikelen 82a, 82b, 82c, 82cl, 82e, 82J, 
82g, 82h, 82i, 82/c, 82l en 82m, luidendeals 
volgt : 

Artikel 82a. Aan de technisehe hoogeschool 
zijn de volgende diploma's verkrijgbaar: 

1°. van civiel-ingenieur ; 
2°. van bonwkundig ingenieur of architect; 
3°. van werktuigkundig ingenienr; 
4° . van scheepsbouwkundig ingenieur; 
5°. van electrotechnisch ingenieur; 
6°. van scheikundig ingenieur of technoloog; 
7°. van mijningenieur. 
Aan hen , die in het bezit zijn van een of 

meer dezer diploma 's, .kan door den senaat en 
ten overstaan van dat lichaam of van eene 
commissie uit zijn midden na openbare verde
diging van een proefschrift een doctoraat in 
de technische wetenschap worden verleend. 

Artikrl 82b . Alie examens aan de tecbnische 
hoogeschool worden afgenomen door de afclee
lingen, zoo noodig te <lien einde aangevuld 
met een of meer hoogleeraren, tot eene andere 
afdeeling behoorende, en met een of meer des
kundigen buiten de hoogeschool, door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken daartoe 
aan te wijzen. ' 

De afdeel ing vergadert tot het honden van 
examen s met t en minste dri e leden. Omtrent 
den uitslag van een afgelegd examen wordt 
bij meerderheid van stemmen beslist. Staken 
de stemmen, dan wordt de geexamineerde be
schouwd te zijn afgewezen. 

De deskundigen buiten de hoogeschool ge
nieten nit 's Rijks kas vergoeding voor reis• eu 
verblijfkosten, benevens vacatiegelden . 

A.-tikel 82c. Van het afleggen van de in het 
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vorigc artikel becloelde examens kan geheel of 
gecleeltelijk worden vrijgesteld de bezitter van 
een diploma of getuigschrift, afgegeven door 
buitenlandsche uni versitaire instellingen van 
onderwijs of onderzoek of door buitenlanclsche 
technische hoogescholen, mits hij op het tijcl
stip, waarop het diploma of bet getuigschrift 
wercl verkrege , geen ingezetene van bet 
Rijk was. 

Van cle voorwaarde, clat cle bezitter van bet 
diploma of getuigscbrift op het tijdstip, waarop 
bet werd verkregen geen ingezetene van bet 
Rijk was, kan door Ons in bijzondere gevallen 
vrijstelling worden verleend. 

Door Ons worden bij besluit, den Raad van 
State gehoord, na ingewonnen advies van den 
senaat der techniscbe hoogeschool, de bedoelde 
instelling en technische hoogescholen aange
wezen, alsmede de diploma's en getuigscbriften 
en de daaraan te verbinden vrijstellingen om
schreven. 

Artikel 82d. Van bet afleggen van cle in 
artikel 82b bedoelde examens kan door Ons, 
bij besluit, den Raad van State gehoord, na 
ingewonnen advies van den senaat cler tech
nische hoogeschool, geheel of gecleeltelijk wor
den vrijgesteld de bezitter van een getuig
schrift, een doctoralen graad of eenig antler 
bewijs van met goed gevolg afgelegd examen, 
afgegeven door eene N ederlandsche universiteit. 

Artikel 82e. Tot bet afleggen van de in arti 
tikel 82b bedoelde examens wordt ieder, onver
schillig waar bij de daarvoor vereischte kun
digheden heeft opgedaan, toegelaten, mits bij 
in het bezit zij . van een getuigscbrift van be
kwaamheid tot de studie aan de 'tecbnische 
hoogescbool. 
· Artikel 82f Eenmaal 's jaars wordt gelegen
heid gegeven om tengevolge van een monde
ling en schriftelijk examen bij een door Ons 
te benoemen commissie een getuigscbrift, als 
bedoelde in bet vorige artikel, te verkrijgen. 

De tijd en de plaats der vergaderingen dezer 
commissie worden door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken bepaald. Hare leden 
genieten nit 's Rijks kas vergoeding voor reis
en verblijfkosten, benevens vacatiegelden. 

Artikel 82g. Met bet getuigscbrift, in bet 
vorige artikel vermeld, wordt gelijk gesteld 
bet getuigschrift van met gunstig gevolg af
gelegd eindexamen van de hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus en het, in arti
kel 11 vermelde, getuigscbrift van bekwaam
heid tot de studie aan ecne universiteit in de 
faculteit der wis- en natuurkunde. 

Artikel 82h. }let het getuigscbrift, in arti
kel 82/ vermeld, wordt eveneens gelijkgesteld 

bet getuigschrift, afgegeven door buitenland
sche instellingen van onderwijs of onderzoek, 
mits: 

1°: de eischen, voor het verkrijgen van het 
getuigscbrift gesteld , voldoenden waarborg 
opleveren, dat de bezitter bekwaam is om tot 
de studie aan de N ederlandsche techniscbe 
hooge school over te gaan; 

2°. de bezitter op bet tijdstip, waarop bet 
getnigschrift werd verkregen, geen ingezetene 
van het Rijk was. 

Van de voorwaarde, dat de bezitter van bet 
diploma of getuigschrift op bet tijdstip, waarop 
bet werd verkregen geen ingezetene van het 
Rijk was, kan door Ons in bijzondere gevallen 
vrijstelling worden verleend . 

Door Ons worden bij besluit, den Raad van 
State gehoord en na ingewonnen advies van 
den senaat der technische hoogeschool, de be
doelde buitenlandsche instellingen aangewezen, 
alsmecle de getuigschriften omschreven, welke 
met het getuigschrift, in artikel 82/vermeld, 
worden gelijkgesteld. 

Artikel 82i. Van het bezit van bet in artikel 
82/ vermelde getuigsch rift is vrijgesteld de 
bezitter van een in Ons, in artikel 82c bedoeld, 
besluit omscbreven diploma of getuigschrift. 

Artikel 82k. Voor het efleggen van elk examen 
aan de tecbnische hoogeschool wordt eene som 
van f 50 betaald. 

In geval van afwijzing wordt voor de eerste 
herhaling van een examen geene betaling ge
vorderd. 

Deze gelden worden in 's Rijks scbatkist 
gestort. 

De toekenning van den doctoralen graad 
geschiedt kosteloos. 

A.rtikel 821. De senaat heeft bet recbt om, 
op voordracht van eene afdeeling, wegens zeer 
uitstekende verdiensten aan N ederlanders of 
vreemdelingen bet doctoraat in de techniscbe 
wetenschap honoris causa te verleenen. 

Artikel 82m. Hij, die krachtens deze wet of 
krachtens vroegere wetten of verordeningen 
hier te lande een diploma van civiel-ingenieur, 
bouwkundig ingenieur of architect, werktuig
kunclig ingenieur, scheepsbouwkundig inge
nieur, electrotechnisch ingenieur, scbeikundig 
ing-enieur of technoloog, of mijneningenieur 
(mijningenieur) verkregen heeft, is bevoegd 
middelbaar onderwijs te geven in de tecb
niscbe wetenschappen, waarin hij ter verkrij
ging van zijn diploma een examen heeft afge
legd. Hij behoort echter daartoe in het bezit 
te zijn van bet getuigscbrift van goed zedelijk 
gedrag, vermeld in artikel 16. 

Art. VIII. Na artikel 84 der wet tot regeling 
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van het hooger onderwijs wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 84a, luidende als volgt: 

Artikel 84a. Van het afl.eggen van de in het 
vorige artikel bedoelde examens kan geheel of 
gedeeltelijk worden vrijgesteld de bezitter van 
eeu diploma of getuigschrift, afgegeven door 
buitenlandsche universitaire instellingen van 
onderwijs of onderzoek, mits hij op het tijd
stip, waarop bet diploma of het getuigschrift 
werd verkregen, geen ingezetene van het 
Rijk was. 

Van de voorwaarde, dat de bezitter van bet 
diploma of getuigschrift op bet tijdstip, waarop 
bet werd verkregen, geen ingezetene van het 
Rijk was, kan door Ons in bijzondere gevallen 
vrijstelling worden verleend. 

Door Ons worden bij besluit, den Raad van 
State gehoord, na ingewonnen advies van ieder 
der senaten der Rijks-universiteiten, de be
doelde instellingen aangewezen, alsmede de 
diploma's en getuigschriften en de daaraan te 
verbinden vrijstellingen omschreven. 

Art. IX. Tusschen bet eerste en bet tweede 
lid van artikel 85 der wet tot regeling van bet 
hooger onderwijs wordt een nieuw lid inge

. voegd, luidende als volgt: 
Van het bezit van een der in de artikelen 

11 en 12 vermelde getuigschriften is, voor de 
faculteit, waarvoor hem eenige vrijstelling is 
verleend, vrijgesteld de bezitter van een in 
Ons, in artikel 84a bedoeld, besluit omschre
ven diploma of getuigschrift. 

Art. X. Artikel 85bis der wet tot regeling 
van bet hooger onderwijs wordt artikel 85a 
en wordt gelezen als volgt: 

Artikel 85a. Met bet getuigschrift, in artikel 
11 vermeld, wordt eveneens gelijkgesteld bet 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
tairfl studien, afgegeven door buitenlandsche 
instellingen van onderwijs of onderzoek, 
mits: 

1 °. de eischen, voor bet verkrijgen van bet 
getuigschrift gesteld, voldoenden waarborg 
opleveren, dat de bezitter bekwaam is om tot 
de studie aan eene Nederlandsche universiteit 
over te gaan ; 

2°. de bezitter op bet tijdstip, waarop bet 
getuigschrift werd verkregen, geen ingezetene 
van bet Rijk was. 

Van de voorwaarde, dat de bezitter van bet 
diploma of getuigschrift op bet tijdstip, waarop 
bet werd verkregen geen ingezetene van bet 
Rijk was, kan door Ons in bijzondere gevallen 
vrijstelling worden verleend. 

Door Ons worden bij besluit, den Raad van 
State gehoord, en na ingewonnen advies van 
ieder der senaten van de Rijksuniversiteiten, 

1905. 

de bedoelde buitenlandsche instellingen aan
gewezen, alsmede de getuigschriften omscbre
ven , welke met bet getuigscbrift, in artikel 11 
vermeld, worden gelijkgesteld. 

Art. XI. Tusschen de artikelen 96 en 97 der 
wet tot regeling van bet hooger onderwijs 
wordt ingevoegd artikel 96a, luidende als 
volgt: 

Artikel 96a. De doctoren in de klassieke let
terkunde en zij, die bet examen, laatstelijk 
voorafgaande aan dat ter verkrijging van dezen 
graad, met gunstig gevolg bebben afgelegd, 
hebben, voor zooveel de oude geschiedenis 
betreft, gelijke bevoegdheid als de bezitters 
der acte,. vermeld in het eerste lid van arti
kel 74 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n•. 50). 

Art. XII. Artikel 98 der wet tot regeling 
van bet hooger onderwijs vervalt en wordt 
vervangen door bet volgend artikel: 

Artikel 98. De aanwijzingen, bedoeld in de 
a rtikelen 82c, 821!, 84a en 85a kunnen te 
alien tijde op gelijke wijze, als zij zijn geschied, 
worden ingetrokken. 

Ditzelfde geldt van een besluit, als bedoeld 
in artikel 82d. 

Art. XIII. Na het opschrift van Titel III 
der wet tot regeling van het hooger onderwijs 
worden ingevoegd de woorden: 

, HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. XIV. Tusschen de artikelen 102 en 103 
der wet tot regeling van het hooger onderwijs 
worden ingevoegd de woorden : 

HOOFDSTUK II.. 

VAN INSTELLINGEN TOT OPLEIDING YAN 

LEERAREN YOOR KERKGENOOTSCHAPPEN 

OF KWEEKELINGEN YOOR DEN GEESTE· 

LIJKEN STAND, DIE OP 1 JANUARI 

1903 ONDERSTEUNING UIT 's RIJKS 

KAS GENOTEN. 

Art. XV. Artikel 105 der wet tot regeling 
van bet hooger onderwijs vervalt. 

Art. XVI. ·Na artikel 107 der wet tot rege
ling van het hooger onderwijs worden vier 
nieuwe hoofdstukken ingevoegd, luidende: 

HOOFDSTUK III. 

YAN DE BIJZONDERJ'i GYMNASIA. 

Artikel 107a. Door Ons kunnen, bij besluit, 
12 
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den Raad van State gehoord, bijzondere gym
nasia met zesjarigen cursus, telkens voor een 
tijdperk van zes jaren, worden aangewezen als 
bevoegd aan hunne leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuiggchrift van bekwaamheid tot universi
tui re studien af te geven, dat met het getuig
schrift, in artikel 11 vermeld, wordt gelijkge
steld, mits het getuigschrift is afgegeven ten 
gevolge van een gelijk examen als in dat artikel 
vermeld, voor zoover het mondeling is in het 
openbaar gehouden en afgenomen doorleeraren 
van het gymnasium onder toezicht van een of 
meer gecommitteerden, door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan te wijzen, met 
dien verstande dat, bij versc,hil van gevoelen 
omtrent het verleenen van het getuigschrift 
tusschen de leeraren, die het examen hebben 
afgenomen, en den gecommitteerde of de ge
committeerden, de beslissing aan Jaatstgenoem
den is gelaten. 

Regelen voor de uitoefening van het toezicht 
van den gecommitteerde of de gecommitteer
den worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld. 

.Artikel 107b. De aanwijzing geschiedt op een 
daartoe tot Ons gericht verzoekschrift van het 
bestuur of bij ontstentenis daarvan van het 
hoofd van het gymnasium. 

Bij het verzoekschrift moeten worden over-
gelegd: ' 

a. de reglementen of statuten van het gym-
nasium ; 

o. het leerplan vau het gymnasium. 
Uit die stukken moet blijken : 
1°. dat aan het gymnasium in den loop van 

den zesjarigen cursus ten minste evenveel uren 
onderwijs wordt gegeven, als volgens het alge
meen leerplan, bedoeld in artikel 7, aan 
een openbaar gymnasium gegeven moeten 
worden; 

2°. dat in alle vakken, vermeld in artikel 5, 
onder a-----m, doch niet opgenomen in het pro
gramma, bedoeld in h et derde lid van artikel 
11, in den loop van den zesjarigen c ursus 
onderwijs wordt gegeven, en we! in die geza
menlijke vakken ten minste evenveel uren alfi 
volgens het algemeen leerplan voor die geza
menlijke vakken aan een openbaar gymnasium 
besteed moeten worden ; 

3°. dat in elk vak, vermeld in artikel 5, onder 
a- m, en opgenomen in het programma, be
doeld in het derde lid van artikel 11, in den 
loop van den zesjarigen cursus even veel uren 
onderwijs wordt gegeven als, volgens het alge
meen leerplan, voot· dat vak aan een openbaar 
gymnasium te besteden zijn, behoudens de 

vermindering daarvan, die ingevolge het be
panlde sub 4°. zal zijn toegelaten; 

4°. dat van het aantal uren, dat aan het 
gymnasium, ingevolge het onder 1°. van dit 
artikel bepaalde, onderwijs moet worden .ge
geven, niet meer dan vier per week en per 
klasse besteecl worden aan vakken, niet ver
mcld in artikel 5, onder a-,n. 

.Artikel l07c. Om aan een aangewezen bijzon
der gymnasium or,derwijs te kunnen geven , 
wordt vereischt het bezit Yan: 

a. een diploma of een akte van bekwaamheid, 
in artikel 16 gevorderd voor de leeraren der 
openbare gymnasia, of, voor zooveel de aan
gestelde voor een vak, waarin hij onderwijs 
geeft of zal geven, niet in het bezit is van 
zoodanig diploma of aide van bekwaamheid, 
een bewijs, dat de aanstelling door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken is be
krachtigd ; 

b. een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, 
afgegeven door het hoofd van het bestuur der 
gemeente of der gemeenten, waar hij, aan wien 
het wordt uitgereikt, gedurende de laatste twee 
jaren gewoond heeft . 

.Artikel 107d. Het vorige artikel is niet toe
passelijk op hem, die bij schorsing, ontslag, 
ontstentenis of tijdelijke verhindering van eenen 
leeraar de opengevallen plaats gednrende niet 
!anger dan veertien dagen waarneemt. 

Artikel l07e. De besturen en bij ontstentenis 
daarvan de hoofden van aangewezen gymnasia 
zijn verplicht zorg te dragen , dat uitsluitend 
onderwijs wordt gegeven door leeraren , die 
bevoegd zijn aan een aangewezen bijzonder 
gymnasium onderwijs te geven. Van elke aan
stelling van een leeraar geven zij binnen eene 
maand kennis aan Onzen Minister van Binnen
Jandsche Zaken , met overlegging van eene 
opgave van de diploma's en akten van be
kwaamheid, die de aangestelde bezit, alsmede 
van een staa~ van zijn dienst als leeraar. 

Artikel 107f. De bekrachtiging door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van de 
aanstelling van eenen leeraar, bedoeld in arti

kel 107c, onder a, wordt geacht te zijn verleend, 
indien binnen twee maanden na de ontvangst 
der aanvrage, daarop geene beschikking is ge
nomen of de beslissing daarop niet is verdaagd. 
De besliesing kan slechts eenmaal voor den 
tijd van ten hoogste twee maanden worden 
verdaagd en de bekrachtiging kan slechts bij 
eene met redenen omkleede beschikking wor
den geweigerd. 

Artikel 107g. De lokalen van aangewezen 
gymnasia, waarin de lessen gegeven worden , 
moeten gedurende de lesuren stP.eds toeganke-
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lijk zijn voor den inspecteur der gymnasia, in 
wiens ambtsgebied het gymnasium is geves· 
tigd. De toegang moet hem op zijne aanvrage 
onverwijld worden verleend. 

Artikel 107h. De besturen en de hoofden, de 
curatoren en de rectoren van aangewezen gym• 
nasia zijn gehouden den inspecteur der gym· 
nasia, in wiens ambtsgebied het gymnasium is 
gevestigd, de verlangde inlichtingen te ver· 
schaffen omtrent de school en bet onderwijs. 
Jaarlijks v66r den aanvang, van bet schooljaar 
moet de rooster van lesuren aan Onzen :Minis• 
ter van Binnenlandsche Zaken worden over-
gelegd. r 

Artikel 107i. De besturen en bij ontstentenis 
daarvan de boofden van aaugewezen gymnasia 
zijn verplicht bij wijziging of aanvulling van 
de reglementen of statuten of van bet leerplan, 
die wijziging of aanvulling binnen eene maand 
ter kennis van Onzen :Minister van Binnen• 
landsche Zaken te brengen. 

Artikel l07k. Telken jare worclt voor de aan
gewezen gymnasia, de tijd, waarop de gecom
mitteerde of de gecommitteerden voor het 
houden van toezicbt op het examen bescbik
baar zullen zijn, door Onzen :Minister van 
Binnenlandscbe Zaken bepaald. 

Artikel 1071. De aanwijzing kan door Ons, 
bij besluit, den Raad van State gehoord, wor
den ingetrokken, indien Ons blijkt, dat in strijd 
met de bepalingen van deze wet gebandeld 
wordt, het onderwijs niet wordt gegeven over
eenkomstig het leerplan, of bij wijziging of 
aanvulling van de reglementen of statuten of 
van het leerplan niet !anger wordt voldaan 
aan de wettelijke eischen. Komt een aange
wezen gymnasium het bepaalde bij de arti
kelen 107e en 107g niet of niet !anger na, dan 
wordt de aanwijzing op gelijke wijze inge
trokken. 

Artikel 107m. Aan de besturen van aange
wezen gymnasia wordt uit 's Rijks kas sub
sidie verleend, mits bet gymnasium staat onder 
het bestuur van eene instelling, stichting of 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging. 

Het subsidie wordt verleend : 
1°. per wekelijks gegeven lesuur tot een 

maximum getal lesuren, dat overeenstemt met 
het getal, dat wekelijks volgens het algemeen 
leerplan, bedoeld in artikel 7, aan het onder
wijs in de vakken, vermeld in artikel 6, onder 
a-,n, aan een openbaar gymnasium besteed 
wordt. Indien het getal leerlingen in eene 
klasse meer dan vijfentwintig bedraagt fln de 
klasse gesplitst is in twee parallelklassen, ko
men bierbij twee, en indien hei getal leerlin
gen in eene klasse meer dan vijftig bedraagt 

en de klasse gesplitst is in drie parallelklassen, 
drie parallelklassen voor de berekening van 
het subsidie in aanmerking. Tusschen meer 
dan twee achtereenvolgende lesuren mag ten 
hoogste een kwartier uur van ontspanning 
worden gegeven, welke tijd voor de berekening 
van het subsidie medetelt; 

2°. tot een bedrag van vijfenveertig gulden, 
indien bet gymnasium gevestigd is in eene 
gemeente, waar de bevolking 30,000 zielen of 
minder bedraagt, en tot een bedrag van vier
envijftig gulden, indien bet gymnasium ge
vestigd is in eene gemeente, waar de bevolking 
30,000 zielen te boven gaat. 

Bovendien wordt eene bijdrage in de aan 
den rector uit te keeren jaarwedde verleend tot 
een bedrag van een duizend gulden. 

Voor subsidie komen niet in aanmerking de 
bijzondere gymnasia: 

a. waarvan blijkt, dat zij gehouden worden 
als winstgevend bedrijf; 

b. waarvan de opbrengst der schoolgelden 
eene gemiddelde inkomst per leerling en per 
jaar oplevert van meer clan tweehonderd gulden ; 

c. gevestigd in gemeenten met een openbaar 
gymnasium of in gemeenten daaraan grenzende, 
indien de opbrengst der scboolgelden eene ge
middelde inkomst per leerling en per jaar 
oplevert van niet meer clan tachtig gulden of 
zooveel minder als die inkomst van bet open
baar gymnasium beneden dat bedrag blijfi. 

Bij de berekening van bet subsidie blijven 
buiten aanmerking de lesuren besteed aan 
onderwijs in de vakken, vermeld in artikel 6, 
onder n en o, alsmede in vakken, niet vermeld 
onder a--,n van dat artikel, ten aanzien waar
van Onze :Minister van Binnenlandscbe Zaken 
aan het bestuur heeft medegedeeld, dat zij 
niet kunnen gerekend worden tot het voorbe
reidend hooger onderwijs te behooren. Be
doelde mededeeling wordt aan het bestuur 
toegezonden binnen eene maand, hetzij na ont
vangst van het leerplan, in te zenden ingevolge 
artikel 107b, hetzij na ontvangst van de ken
nisgeving van wijziging of aanvulling daarvan, 
in te zenden ingevolge artikel 107i . 

De besturen zijn gehouden aan Onzen :Minis
ter van Binnenlandsche Zaken alle inlichtingen 
te geven, verlangd met betrekking tot litt. a, 
b en c in dit artikel vermeld, en zulks op 
straffe van verval vaii aanspraak op subsidie. 

Jaarlijks in de maand Januari zendt bet be
stunr, dat op Rijkssubsidie krachtens dit arti
kel over bet voorgaande jaar aanspraak maakt, 
zijne daartoe strekkende aanvrage aan Onzen 
:Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Voorschriften omtrent de uitvoering van dit 
12* 



I80 2,2, MEI 19 05. 

artikel worden bij algemeenen maatregel van 
bes tu ur gegeven. 

Behoudens het bepaalde in het eerste lid van 
dit artikel mag aan een bijzonder gymnasium 
van overheidswege geene geldelijke bijdrage 
of eenige andere ondersteuning middellijk of 
onmiddellijk worden toegekend. 

A,·tikel 107n . Het subsidie, in het vorig arti
kel bedoeld, wordt verminderd met vijftig ten 
honderd over elk jaar, waarin het aantal leer
lingen minder dan 36; en vervalt over elk jaar, 
waarin het minder dan 24 bedraagt. 

Dit is niet van toepassing gedurende de 
eerste zes jaren na de opening van de school. 

Bij de toepassing van dit artikel wordt tot 
grondslag genomen het getal leerlingen, die 
op den vijftienden dag der maand Januari van 
het loopende schooljaar als werkelijk school
gaande bekend staan . 

HOO FDSTUK IV. 

VAN DE BIJZONDERE LEERSTOELEN. 

A,·tikel 1070. Door Ons kunnen, bij besluit, 
den Raad van State gehoord, na ingewonnen 
advies van curatoren der Rijks-universiteit of 
der technische hoogeschool, den senaat ge
hoord, instellingen, stichtingen of rechtsper
soonlijkheid bezittende vereenigingen worden 
aangewezen als bevoegd om bij eene of meer 
uitdrukkelijk genoemde faculteiten aan die 
Rijks-universiteit of bij eene of meer uitdruk
kelijk genoemde afdeelingen dier hoogeschool 
een of meer leerstoelen te vestigen, met opgave 
van de vakken, waarin door hen, die deze 
leerstoelen bekleed(\n, onderwijs zal wordeu 
gegeven . De opgave van de vakken kan op 
gelijke wijze worden gewijzigd . 

Artikel l07p. De aanwijzing geschiedt op een 
daartoe tot Ons gericbt verzoekscbrift van bet 
bestuur der instelling, sticbting ofvereeniging. 

Bij bet verzoekscbrift moeten worden over
gelegd de statuten, de akte of bet reglement 
betreffende de opricbting van een of meer 
leerstoelen. 

Artikel l07q. Bebalve betgeen daarin overi
gens ter voldoening aan wettelijke voorscbrif
ten moet worden opgenomen zullen de sta
tuten, de akte of bet reglement moeten be
vatten: 

a. bet voorscbrift, dat de leerstoel staat 
onder bet toezicht van een college van cura
toren, bestaande uit drie of vijf leden ; 

b. voorscbriften omtrent aanstelling, scbor
sing of ontslag der boogleeraren. 

Artikel l07r. Orn eenen bijzonderen leerstoel 
te kunnen bekleeden, wordt vereischt bet be-

zit van een dodoralen graad in de faculteit, 
waarin de aangestelde onderwijs geeft of zal 
geven, verkregen aan eene Rijks-universiteit 
of aan eene universiteit, die ten aanzien van 
de door baar te verleenen doctorale graden 
gelijke rechten heeft als de Rijks-universiteiten, 
of van een bewijs, dat de aanstelling door Ons 
is bekrachtigd. 

Artikel 107s. Onze bekrachtiging van de 
aanstelling van een boogleeraar, bedoeld in 
artikel 107r, wordt geacht te zijn verleend, 
indien binnen twee maanden na de ontvangst 
der aanvrage daarop geene beschikking is ge
nomen of de beslissing daarop niet is ver
daagd. De beslissing kan slechts eenmaal voor 
den tijd van ten hoogstc twee maanden worden 
verdaagd en de bekrachtiging kan slechts bij 
een met redenen omkleed besluit, den senaat 
der universiteit of der techn ische hoogeschool 
gehoord, worden geweigerd. 

Artikel 107t. De besturen van aangewezeri 
instellingen, stichtingen of vereenigingen zijn 
verplicht zorg te dragen, dat uitsluitend onder
wijs wordt gegeven door hoogleeraren, die 
bevoegd zijn een bijzonderen leerstoel te be
kleeden. Van elke aanstelling van een hoog
leeraar geven zij binnen eene maand kennis 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
met overlegging van eene opgave van de 
diploma's en akten van bekwaamheid, die de 
aangestelde bezit, van zijne gesch riften, als
mede van een staat van zijne vorige betrek
kingen. 

Artikel l07u. De besturen van aangewezen 
instellingen, stichtingen of vereenigingen zijn 
verplicht elke wijziging of aanvnlling van de 
statuten, de akte of het reglement onverwijld 
ter kennis van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken te brengen. Zij doen jaarlijks 
v66r 1 November aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken een uitvoerig berede
neerd verslag van den leerstoel of de leer· 
stoelen gedurende den afgeloopen cursus 
toekomen, met bijvoeging van een overzicht 
van den financieelen staat. een en antler op· 
gemaakt volgens model, vast te stellen door 
Onzen voornoemden Minister. 

Artikel 107v. De besturen van aangewezen 
instellingen, stich tingen of vereenigingen, de 
colleges van curatoren en de hoogleeraren zijn 
gehouden aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en aan de commissie, bedoeld 
in artikel 107uu, de noodige inlicbtingen te 
geven omirent de leerstoelen en bet onderwijs. 

Artikel 107w. De lessen, gegeven door de 
boogleeraren, die bijzondere leerstoelen be
kleeden, moeten te alien tijde, bebalve voor 
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hen, die gerechtigd zijn de lessen aan de Rijks
universiteiten of aan de tecbniscbe boogescbool 
bij te wonen, ook voor de commissie, bedoelol 
in artikel 107uu, en bare leden toegankelijk zijn. 

Artikel 107x. De boogleeraren, die bijzon
dere leerstoelen bekleeden, mogen onder door 
curatoren der Rijks-universiteit of der tech
niscbe boogeschool te stellen · voo.rwaarden, 
voor zooveel de plaatsruimte en de beschik
bare hulpmiddelen dit gedoogen, gebruik maken 
van de collegelokalen, inrichtingen, verzame
lingen en bulpmiddelen voor bet onderwijs. 
Hunne lessen worden aangekondigd op bet 
programma der lessen . 

Door curatoren der Rijks-universiteit of der 
tecbniscbe hoogescbool kan hun , op voorstel 
van den senaat, toegang tot en raadgevende 
stem in de vergaderingen van den senaat 
worden verleend. Zij bebben bij plecbtigbeden 
rang en zitting, een ieder in de faculteit of 
afdeeling, waarbij bij werd aangesteld, na de 
boogleeraren der universiteit of boogescbool. 

Hun kan door de faculteit of afdeeling, 
waarbij zij zijn aangesteld, toegang tot en 
raadgevende stem in die faculteit of afdeeling 
worden verleend. 

Met goedvinden ·van de faculteit of afdeeling 
mogen zij bij de examens in de door hen 
onderwezen vakken examineeren. De te dezen 
opzichie vast te stellen regeling wordt aan de 
goedkeuring van curatoren onderworpen. 

Mfikel 107-ij. De in artikel 1.070 bedoelde 
aanwijzing kan door Ons, bij besluit, den Raad 
van State gehoord, na ingewonnen advies van 
curatoren der Rijks-universiteit of der tecb
niscbe hoogescbool, te allen tijde worden in
getrokken. Komt eene aangewezen instelling, 
stichting of vereeniging het bepaalde bij de 
artikelen 107t en 107w njet of niet !anger na, 
dan wordt de aanwijzing op gelijke wijze in
getrokken. 

Artikel 107z. Op leerstoelen bij de faculteit 
der Godgeleerdheid is bet bepaalde in de arti
kelen 107r , 107s, 107t en 107v, alsmede de in 
artikel 107ij voorkomende vermelding van 
artikel 107t, niet van toepassing. 

Van de aanstelling, de schorsing of het 
ontslag van hoogleeraren bij deze faculteit 
gescbiedt, zonder meer, mededeeling aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 107aa. Op de hoogleeraren aan de 
instellingen, bedoeld in de artikelen 103 en 104, 
gevestigd in gemeenten, waar eene Rijks-uni
versiteit is , is van toepassing artikel 107x, met 
dien verstande dat de hoogleeraren aan de 
instellingen, op 1 Januari 19Q4 gevestigd in 
gemeenten, waar eene Rijks-universiteit is, 

toegang hebben tot en raadgevende stem in 
de vergaderingen van den senaat en bij plechtig
heden der universiteit rang en zitting hebben 
in de faculteit der Godgeleerdheid na de hoog
leeraren der universiteit; zij hebben tevens 
toegang tot en raadgevende stem in de facul
teit der Godgeleerdheid. 

Artikel 107bb. Aan instellingen, stichtingen 
of recbtspersoonlijkheid bezittende vereeni
gingen kan door Ons, overeenkomstig haar 
verzoek, na ingewonnen advies van curatoren 
der Rijks-universiteit of der tecbnische hooge
school, den senaat gehoord, telkens voor eeu 
studiejaar worden toegestaan aan eene Rijks
universiteit of aan de techniscbe hoogeschool 
eene reeks wetenschappelijke voorlezingen te 
doen bouden door bepaaldelijk in het verlof 
genoemde personen over uitdrukkelijk daarin 
te vermelden onderwerpen. 

Bij bet verzoek, dat v66r 1 April is in te 
zenden, moet de inst_elling, stichting of ver
eeniging overleggen : 

1°. de statuten, de akte of bet reglement 
voor de te houden lezingen ; 

2°. eene opgave van de dagen en uren, 
waarop zij de voorlezingen wenscht te doen 
houden; 

3°. eene lijst van hen, die eene voorlezing 
houden zullen en van de door hen te beban
delen onderwerpen. 

Bij de voorlezingen kan door curatoren het 
gebruik van de collegelokalen, iurichtingen, 
verzamelingen en hulpmiddelen voor bet 
onderwijs, onder door hen te stellen en ten 
miuste veertien dagen v66r hare inwerking
treding aan Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken mede te deelen voorwaarden, worden 
vergund. 

De senaat kan de aankondiging dezer voor
lezingen op het programma der lessen toe
staan. Bij weigering beslist, curatoren gehoord, 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Zonder betaling heeft tot deze voorlezingen 
toe gang een ieder, die toegang heefi tot de 
lessen der universiteit of der technische hooge
school. 

Het verlof kan door Ons, na ingewonnen 
advies van curatoren der Rijks-universiteit of 
der tecbniscbe hoogeschool, den senaat geboord, 
worden ingetrokken. 

HOOFDSTUK V. 

VAN DE BIJZONDERE UNIVERSITEITEN. 

Artikel 107cc. Door Ons kunnen, bij besluit, 
den Raad van State gehoord, instellingen, 
stichtingen of rechtspersoonlijkheid bezittende 
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vereemgmgen worden aangewezen als bevoegd 
eene bijzondere universiteit te hebben, die 
ten aanzien van uitdrukkelijk in de aanwij
zing te vermelden, door .haar te verleenen, 
doctorale graden, gelijke rechten heeft als de 
Rijks-universiteiten. De vermelding van de 
doctorale graden kan op gelijke wijze worden 
gewijzigd. 

Artikel 107dd. De aanwijzing geschiedt op 
een daartoe tot Ons gerich t verzoekschrift 
van bet bestuur der instelling, stichting of 
vereeniging. 

Bij het verzoekscbrift moeten worden over
gelegd: 

a. de statuten, de akte of het reglement be
treffende de oprichting van de universiteit; 

b. het bewijs, dat de instelling, stichting of 
vereeniging ten behoeve van de universiteit 
vrij en onbezwaard bezit een kapitaal van 
f 100,000, bestaande uit hier te lande gelegen, 
rentegevende, onroerende goederen, uit in
schrijvingen op een van de Grootboeken der 
Nationale Schuld of uit effecten, voorkomende 
op de lijst, door Onzen Minister van Finan
cien vastgesteld krachtens artikel 6 der Borg
tochtenwet; 

c. een reglement van orde voor de promo
tien, dat genoegzame waarborgen biedt voor 
vrije bestrijding. 

A1·tikel 107ee. Behalve hetgeen daarin overi
gens ter voldoening aan wettelijke voorschriften 
moet worden opgenomen zullen de statuten, 

.de akte of bet reglement moeten bevatten: 
a. voorschriften, waaruit blijkt, dat de uni

versiteit ten minste drie der vijf faculteiten, 
genoernd in artikel 41, bevat, met <lien ver
stande, dat eene faculteit met minder dan clrie 
gewone hoogleeraren hierbij niet in rekening 
komt en elk hoogleeraar slechts in eene facnl
teit mag medetellen ; 

b. voorschriften, waaruit blijkt, dat in elke 
faculteit onderwijs wordt gegeven in alle vak
ken, waarin geexamineercl moet worden bij 
de examens, vereischt t,er verkrijging van de 
in cle aanwijzing te vermelden doctorale graden; 

c. bet voorschrift, dat de universiteit staat 
onder toe7,icht van een college van curatoren, 
bestaande nit drie of vijf leden ; 

d. voorschriften omtrent aanstelling, schor
sing of ontslag der hoogleeraren en andere 
docenten, waarbij cle geldelijke positie van 
een niet op verzoek noch wegens plichtsverzuim 
of wangedrag ontslagen of op non-activiteit 
gesteld hoogleeraar op voldoende wijze is 
geregeld ; 

e. voorschriften, waaruit blijkt, dat de in de 
aanwijzing te vermelden doctorale graden 

slechts kunnen worden verkregen door het 
afleggen nn gelijke, in het openbaar te houden, 
faculteits-exarriens en het Yoldoen aan gelijke 
voorwaarden, als vastgesteld bij den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld bij artikel 84, 
met dien verstande dat zij slechts door den 
senaat en ten overstaan van dut lichaam of 
van eene commissie uit zijn midden mogen 
worden verleend, na eene openbare promotie 
op proefschrift ; 

f voorscbriften, waaruit blijkt, dat tot het 
afleggen van de examens alleen kunnen worden 
toegelaten zij , die in bet bezit zijn van een 
der getuigschriften, vermeld in de artikelen 
11 en 12, of van ~n claarmede gelijkgesteld 
getuigschrift, en dat het getuigschrift v66r 
den aanvang Yan het examen aan de faculteit 
of aan haar voorzittend lid moet worden 
overgelegd ; 

g. voorschriften, waaruit blijkt, clatter zake 
van het onderwijs der hoogleeraren en andere 
docenten is versch uldigd een bed rag ten minste 
gelijkstaande met dat, verschuldigd voor het 
bijwonen der lessen aan de Rijks-universiteiten, 
en dat zij, die eene Rijksbeurs genieten, van 
de betaling van collegegeld zijn vrijgesteld; 

h. ,oorschriften, waaruit blijkt, dat voor het 
afleggen van elk examen is verschulcligd een 
bedrag ten minste gelijkstaande met dat, ver
schuldigd voor het afleggen van de examens 
aan de Rijks-universiteiten, en dat het bewijs, 
dat de daarvoor gevorderde som en het, onder 
letter g bedoelde, verschuldigde bedrag rnor 
het bijwonen der lessen is betaald, v66r clen 
aanvang ,,an het examen aan de faculteit of aan 
haar voorzittend lid moet worden overgelegd. 

A1·tikel 107 ff. De onroerende goederen en de 
effecten , bedoeld in artikel 107dd, onder b, 
moeten geheel bestemd blijven voor de uni
vers iteit en mogen niet worden vervrePmd, 
bezwaaed of verpand clan na verkregen mach
tiging van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en onder door hem te stellen voorwaarden. 
De effecten moeten in bewaring worden gesteld 
op eene door Onzen genoemcleu Minister aan 
te wijzen plaats. 

Artikel 107g_q. Orn onderwijs aan eene bijzon
dere universiteit, vermeld in eene aanwijzing als 
bedoeld in artikel 107cc , te kunnen geven , 
wordt vere ischt het bezit van een doctoralen 
graad in de faculteit, waarin de aangestelde 
onderwijs geeft of zal geven , verkregen aan 
eene Rijks-universiteit of aan eene universiteit , 
die ten aanzien van dien doctoralen graad , 
toen hij verleend werd, gelijke rechten had 
als de Rijks-universiteit, of van een bewijs, 
dat de aanstelling door Ons is bekrachtigd. 
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Artikel l07hh. Ooze bekrachtiging van de aan
stelling van hoogleeraren en andere docenten, 
bedoeld in artikel l07gg, wordt geacht te zijn 
verleend, indien bi1111en twee maanden na de 
ontvangst cler aanvrage daarop geene beschik
king is genomen of de beslissing claarop niet 
is verdaagd. De beslissing kan slechts een
maal voor den tijd van ten hoogste twee 
maanden worden verdaagd en de bekrachtiging 
kan slechts bij een met redenen omkleed be
sluit worden geweigerd. 

Artikel l07ii. De besturen van aangewezen in
stellingen, stichtingen of vereenigingen zijn 
verplicht zorg te dragen, dat aan de bijzondere 
universiteit der door hen bestuurde instelling, 
stichting of vereeniging uitsluitencl onderwijs 
wordt gegeven door hoogleeraren en andere 
docenten, die daartoe bevoegd zijn. 

Van elke aanstelling van een hoogleeraar of 
van een anderen docent geven zij binnen eene 
maand kennis aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken met overlegging van eene 
opgave van de diploma's en akten van be
kwaamheid , die de aangestelde bezit, van zijne 
geschriften , alsmede van een staat van zijne 
vorige betrekkingen. 

Artikel l07kk. De besturen van aangewezen in
stellingen , stichtingen of vereenigingen zijn 
verplicht elke wijziging of aanvulling van de 
statuten, de akte of bet reglement onverwijld 
ter kennis van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken te brengen. 

Zij doen jaarlijks v66r 1 November aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
een uitvoerig beredeneerd verslag van de 
universiteit gedurende den afgeloopen cursus 
toekomen , met bijvoeging van een overzicht 
van den financieelen staat , een en antler op
gemaakt volgens model, vastgesteld door Onzen 
genoemden Minister. 

Artikel 107/l. De besturen van aangewezen in
stellingen, stichtingen of vereenigingen, de 
colleges van curatoren, de hoogleeraren en 
andere docenten zijn gehouden aan .Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en aan de 
commissie, bedoeld in artikel 107ui,, de noodige 
inlichtingen te geven omtrent de universiteit 
en het onderwijs. 

Artikel 107mm. De lessen, examens en promo
tien , alsmede de inrichtingen en verzamelingen 
van bijzondere universiteiten, vermeld in eene 
aanwijzing als bedoeld in artikel 107cc, moeten 
te alien tijde voor de commissie , bedoeld 
in artikel l07uu , en hare leden toeganke
lijk zijn. 

Artikel l07nn. De door bijzondere universitei
ten, vermeld in eene aanwijzing als bedoeld in 
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artikel 107cc , a'fgegeven getuigschriften van 
met gunstig geYolg afgelegde examens, ver
eischt ter verkrijging van de in de aanwijzing 
genoemde doctorale graden, alsmede de di
ploma's van de verleende doctorale graden, 
moeten om rechtsgeldig te zijn door de com
missie, bedoeld in artikel 107im, voor gezien 
zijn geteekend . 

De aanvrnge daartoe rnoet aan de commissie 
geschieden door het voorzittend lid der facul
teit binnen eene maand na elk met gunstig 
gevolg afgelegd examen en door den voo,;zitter 
van den se11aat binnen eene maand na elke 
toekenning van een doctoraat. 

ArNkel 107 oo. De in het vorige artikel bedoelde 
getuigschriften geven, wat de bevoegdheid tot 
het geven van onderwijs betreft, gedurende 
drie jaren na den dag , waarop de exarnens 
met gunstig gevolg zijn afgelegd, gelijke 
rechten als de door de Rijks-universiteiten af
gegeven getuigschriften van met gunstig gevolg 
afgelegde gelijke examens. · 

Artikel l07pp. De senaat van eene bijzondere 
universiteit, vermeld in eene aanwijzing als 
bedoeld in artikel 107cc, behoeft om, op voor
dracht eener faculteit, wegens zeer uitstekende 
verdiensten, aan Nederlanders of vreemd elin
gen een der doetoraten, in de aanwijz ing ver
meld, honori8 causa te kunnen verleenen, voor 
elk bijzonder geval Ooze machtiging. 

Artikel 107qq. Uit 's Rijks kas kan uan de be
sturen van aangewezen instellingen , stichtingen 
of vereenigingen, eene tegemoetkoming in de 
kosten van de voorziening in onderwijslokalen 
worden verleend. 

Deze tegemoetkoming gaat over een tijdrnk 
van vijfentwintig jaar een bedrag van f 100,000 
niet te boven . Bij sluiting van eene bijzondere 
universiteit of bij intrekking van de aanwijzing 
stort de instelling, stichting of vereeniging in 
's Rijks kas terug, hetgeen zij over de jaren, 
verloopen sedert de eerste uitkeering , meer 
heeft genoten dan f 4000 's jaars. 

Artikel l07r,·. Aan ten hoogste tien onvermo
gende studenten van buitengewonen aanleg kan 
bij elke bijzondere universiteit, verrneld in eene 
aanwijzing als bedoeld in artikel 107cc, eene 
beurs van f 500 uit 's Rijks kas worden ver
leend. 

Deze beurzen worclen door Ons toegekend , 
curatoren gehoord. 

Artikel 107 88. De in artikel 107 cc bedoelde aan
wijzing kan door Ons , bij besluit, den Raad 
van State gehoord , te allen tijde worden in
getrokken. Komt eene aangewezen instelling, 
stichting of vereen iging het bepaalde bij de 
artikelen 107ii en 107mm niet of niet !anger 
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na, clan wordt de aanwijzing op gelijke wiize 
ingetrokken. 

Op gelijke wijze wordt de aanwijzing inge
trokken , indien de universiteit van eene aan
gewezen instelling , sticbting of vereeniging 
vijfentwintig jaren na de aanwij:iling niet vier 
der vijf faculteiten, genoemd in artikel 41, en 
vijfentwintig jaren daarua niet alle de daar 
genoemde vijf faculteiten, elk met ten minste 
drie gewone boogleeraren , ornvat. 

Artikel 107ft. Het in dit boofdstuk bepaalde 
is, met uitzondering van bet bepaalde in artikel 
107ee, onder a, niet van toepassing op de 
faculteit der Godgeleerdbeid. 

Van de aanstelling , de scborsing of bet 
ontslag van boogleeraren of andere docenten 
bij deze faculteit gescbiedt, zonder meer, 
mededeeling aan Onzen Minister van Binnen
landscbe Zaken. 

De boogleeraren van deze faculteit nemen 
in den senaat geen dee! aan de beslissing over 
bet toekennen van de in de aanwijzing ver
melde doctorale graden. 

HOOFD STU K VI. 

YAN BET TOEZICHT OP HET BIJZONDER HOO· 

Gl£R ONDERWIJS, BEDOELD IN BEIDE 

YOORGAANDE HOOFDSTUKKEN. 

Arti ktl 107uu. Er is eene commissie van 
toezicbt op de bijzondere leerstoelen en de 
bijzondere universiteiten, bestaande uit ten 
minste vijf leden. Zij worden door Ons be· 
no!)md en ontslagen. 

De uitoefening van bet toezicht op bet bij
zonder booger onderwijs , bedoeld in de beide 
voorgaande boofd stukken, wordt b ij algemeenen 
maatregel van bestuur geregeld, met inacbt· 
neming van bet in deze wet bcpaalde. 

Arfikel 107vv. De leden der comm issie ge
nieten geene jaarwedde. Zij ontvangen ver
goeding voor reis- en verblijfkosten-. 

A.rfikel 107ww. De commissie ziet toe, of 
de in de beide voorgaande boofdstukken ge
geven voorschriften door de aangewezen in
stellingen, sticbtingen of vereenigingen worden 
nagekomen. 

Bij niet of niet !anger nakoming er van 
geeft zij onverwijld kenn is aan Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

A.,·tike/ 107xx. De commissie beslist over 
eene aanvrage als bedoeld in artikel 107nn 
binnen eene maand na de ontvangst van de 
aanvrage. 

De aanvrage kan uitsluitend worden gewei
gerd, indien blijkt dat bet proefscbrilt, bedoeld 

in artikel 107ee, onder e, niet door den docto
randus zelven bewerkt en gesteld is. 

Binnen eene maand na de dagteekening der 
kennisgeving van de weigering kan de belang
bebbende bij Onzen Minister van Binnenland
scbe Zaken in beroep komen. 

Artikel 107ijij. De commissie doet jaarlijks 
v66r 1 November aan Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken een beredeneerd verslag 
van .bare werkzaambeden. Bij dat verslag 
wordt, voor elke universiteit, bedoeld in 
artikel 107cc, afzonderlijk, een rapport gevoegd 
over de door die universiteit verleende docto
rale graden, de bij die universiteit verdedigde 
proefscbriften en de aan die universiteit afge
legde examens. 

A,·fikel 107zz. De commissie of een of meer 
daartoe aangewezen leden kunnen, zoo dikwijls 
daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van 
de colleges van curatoren, bedoeld in de beide 
voorgaande boofdstukken , bijwonen. 

Art. XVII. Na artikel 116 der wet tot 
regeling van bet hooger onderwijs wordt 
ingevoegd een artikel 127, luidende als 
volgt: 

Artikel 127. Deze wet kan worden aan
gebaald onder den titel van ,,hooger-onder
wijswet". 

Art. XVIII. Op 1 Januari 1904 door bij
zondere gymnasia van Overbeidswege genoten 
geldelijke bijdrage of andere ondersteuningen, 
welke na bet in artikel XXVIII verrnelde 
tijdstip niet meer voor bet eerst zouden kunnen 
worden verleend, kunnen nog na dat tijdstip, 
doch tot geen booger bedrag nocb op andere 
voorwaarden worden uitgekeerd of verleend , 
met dien verstande, dat bet bedrag van toe
te kennen Rijkssubsidie met bet bedrag dier 
geldelijke bijdragen of de gescbatte waarde 
van die andere ondersteuningen zal worden 
verminderd. 

Art. XIX. De v66r het in artikel XXVJII 
vermelde tijdstip, ingevolge artikel 41 der wet 
van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50), in 's Rijks 
scbatkist gestorte gelden mogen in mindering 
worden gebracht van de som van f 800, be
doeld aan bet slot van artikel 34a der hooger 
onderwijswet. 

Art. XX. Zij , die v66r bet in artikel XXVIII 
vermelde tijdstip, kracbtens de wet van 2 Mei 
1863 (Staatsblad n°. 50) of krachtens vroegere 
verordeningen, bier te lande een diploma van 
tecbnoloog, civielingenieur, architect of bouw
kundig ingenieur, scbeepsbouwkundig inge
nieur, werktuigkundig ingenieur of mijnenin
genieur hebben verkregen, worden, op vertoon 
van dat diploma, to11gelaten tot de promotie 
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ter verktijging rnn het doctoraat in de tech
nische wetenschap. 

Art. XXI. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt bepaald van welke der examens, 
af te nemen aan de technische hoogeschool, 
zijn vrijgesteld zij, die op het in artikel XXVIII 
vermelde tijdstip een of meer der in de arti
kelen 59, 60, 61, 62, 63, 64 en 65 der wet van 
2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) bedoeldeexamens 
met gunstig gevolg hebben afgelegd. 

Art. XXII. Het diploma van technoloog, 
v66r het in artikel XXVIII vermelde tijdstip 
verkregen krachtens de wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 50) of krachtens vroegere ver
ordeningen, geeft gelijke bevoegdheid als het 
diploma van scheikundtg ingenieur of techno
loog, vermeld in artikel 82 a der hooger-onder
wijswet ; het diploma van civiel ingenieur ge
lijke beYoegdheid als het diploma van civiel 
ingenieur; het diploma van architect of bouw
kundig ingenieur gelijke bevoegdheid als het 
diploma van bouwkundig ingenieur of architect; 
het diploma van scheepsbouwkundig ingenieur 
gelijke bevoegdheid als het diploma van 
scheepsbouwkundig ingenieur; het diploma 
van werktuigkundig ingenieur gelijke bevoegd
heid als het diploma van werktuigkundig in
genieur; en het diploma van mijnen-ingenieur 
gelijke bevoegdheid als het diploma van mijn
ingenieur. 

Art. XXIII. In de wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 50), houdende regeling van het 
middelbaar onderwijs, gewijzigd bij de wetten 
van 28 Juni 1876 (Staatsblad n°. 143), 25 April 
1879 (Staatsblad n°. 87), 15 April 1886 (Staats. 
blad n°. 64), 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78) en 
28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 123), worden de 
volgende wijzigingen gebracht: 

1°. Titel II, hoofdstuk II, en de artikelen 12, 
onder d, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 en 67, 
dercle lid, vervallen ; 

2°. In artikel 55, eerste lid, wordt voor 
,,landbouw- of polytechnische school" gelezen 
,,of landbouwschool"; 

3°. In artikel 66, tweede lid, vervall~n ,, , als 
mecle voor het eerste examen A voor techno
loog, en het eerste en tweede examen A en B 
voor civiel, bouwkundig, scheepsbouwkundig, 
werktuigkundig en mijnen-ingenieur" en 
,, ,technoloog, civiel, bouwkunclig, scheeps· 
bouwkundig, werktuigkundig en mijnen-inge
nieur"; 

4°. In artikel 82 vervalt ,,technoloog, civiel 
ingenieur, architect of bouwkundig ingenieur, 
scheepsbouwkundig ingenieur, werktuigkundig 
ingenieur, mijnen-ingenieur". 

Art. XXIV. Op de leeraren, die v66r 1 Ja-

nuari 1906 aangesteld worden aan eene der 
binnenlandsche bijzondere scholen van hooger 
onderwijs, opgenomen in het Koninklijk be
sluit van 7 J uni 1901 (Staatsblad n°. 143) , in 
het Koninklijk besluit van 23 Januari 1003 
(Staatsblad n°. 37) en in het Koninklijk be
sluit van 21 Maart 1903 (Staatsblad n°. 88), 
is het bepaalde in artikel 107 c niet van toe
passing. 

Art. XXV. Het van Rijkswege_ te geYen 
hooger landbouw- en handelsonderwijs wordt 
nader bij de wet geregeld. 

Art. XXVI. Een voorstel van wet, strek
kende om het in de hooger-onderwijswet en 
in andere wetten bepaalde OCTtrent de bevoegd
heden, verbonden aan den universitairen graad 
van doctor of aan eenig getuigschrift van met 
gunstig gevolg afgelegd universitair examen 
te vervangen door eene zich bij de universi
taire examens aansluitende afzonderlijke rege
ling voor het verkrijgen van deze bevoegd
heden, worat binnen vijf jaren na de inwer
kingtreding van deze wet bij de Staten-Generaal 
ingediend. • 

Art. XXVII. Binnen drie jaren na de in
werkingtreding van deze wet wordt bij de 
Staten-Generaal een voorstel van wet ingediend, 
waarin het bepaalde omtrent de vakken van 
de faculteit der Godgeleerdheid aan de Rijks
universiteiten nader wordt geregeld. 

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

Wij behouden Ons voor, het tijdstip voor 
de inwerkingtreding van de artikelen III, VI, 
VII, XIX, XX, XXI, XXII en XXIII, als
mede van artikel XVI, voor zooveel hoofd
stuk III betreft en van artikel XVIII ten 
hoogste zes maanden later te bepalen, clan het 
tijdstip, vermeld in het eerste lid. 

Op het tijdstip van de inwerkingtreding van 
de artikelen III; VI, VII, XIX, XX, XXI, 
XXII en XXIII wordt in alle wetten, waar 
voorkomen de woorden ,,polytechnische school", 
daarvoor gelezen ,,technische hoogeschool". 

Indien het tweede lid toepassing vindt, 
wordt onder bet tijdstip, bedoeld in de arti
kelen XVIII, XIX, XX, XXI en XXII, ver
staan het tijdstip, vermeld in dat lid. 

Art. XXIX. Op Onzen last wordt de wet 
van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102), met de 
daarin door of tengevolge van vroegere wetten 
en van deze wet gebrachte wijzigingen en 
plaats gehad hebbende aanvullingen, zoo 
spoedig mogelijk na de totstandkoming van 

(1) Bij besluit van 6 Juni 1905, S. 180, be
paald op 6 Juli 1905. 
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deze wet in eene doorloopend genummerde 
reeks van titels, hoofdstukken en a_rtikelen 
samengevat en, met wijziging dienovereen
komstig van de aanhaling daarin van artikelen 
of gedeelten van artikelen, onder inachtneming 
van de in van Regeering&wege uitgaande stuk
ken gevolgde spelling in het Staatsblad· ge• 
plaatst. (1) 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven op het L oo, den 22sten Mei 1905. 

(get. ) WILHELMI.r A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Ui tgeg. 27 Mei 1905.) 

22 Mei 1905. W E1', tot verhooging en wijzi· 
ging van het vijfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1905. . 142. 

Bij deze wet wordt na artikel 128 van hoofd
stuk V der Staatsbegrooting voor het dienst• 
j aar 1905, ingevoegd: 

c. Polytechnische School. 

(Technische Hoogeschool.) 

Art. 12 bis. Reis- en verblijfkosten der 
leden en van den secretar is van het college 
van curatoren der Technische Hoogeschool, 
onkosten op de vergaderingen, boeken, bind
werk, schrijf- en bureelbehoeften ten behoeve 
van het college van curatoren en jaarwedde, 
benevens abounement voor bureelkosten van 
den secretari s f 1800.00. 

Art. 129 verhoogd met f 10,000 en te lezen 
als volgt: 

Jaanvedden, toelagen en belooningen der 
hoogleeraren, leera ren, beambten en bedienden 
bij de Polytechnische School. (Jaarwedden, 
verloftraktementen, toelagen en belooningen 
der hoogleeraren aan de Technische Hooge
school, der lectoren en van de oYerige ambte
na ren en bedienden.) 

Art. 130 verhoogd met f 2000 en te lezen 
als volgt: 

,,Aanbouw en onderhoud van gebouwen en 
terre inen, aankoop van te~rein, Yuur en licht, 
hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbe
hoeften, !deeding der bedienden, reis- en Yer
blijfkosten, personeele hulp, schrijfloonen en 
verdere uitgaven ten behoeve der Polytech
nische School (Technische, Hoogeschool) be
nevens kosten der inwijding van de Technische 
Hoogeschool." 

(1) Dit is geschied bij besluit van 6 J uni 
1905, s. 161. 

Ten geyoJge van voorschreven verhoogingen 
en wijzigingen wordt het totaal der 4de Afd. 
van dit hoofdstuk en het eindcijfer verhoogd 
met f 13,800. 

22 Mei 1905. WET, houdende bepalingen tot 
beveiliging bij het nitvoeren van bonw
werkon onder grooteren dan den atmos
ferischen luchtdruk. S. 143. 

B ijl. Hand. 2• Kamer 1904/1905, n•. 161, 1-9. 
Hand. id. 1904/05, bladz. 1765- 1773. 
Hand. 1• Kamer 1904/1905, bladz . 429, 471. 

WIJ W1LHEL11'1IMA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is bepalingen vast te 
stellen tot beveiliging bij het uitvoercn van 
bouwwerken onder grooteren dan den atmos
ferischen luchtdruk; 

Zoo is het, dat "Vij , den Raad van State 
gehoord, on met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan , 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. Ter beveiliging van personen, die 
zullen werken, werken of gewerkt hebben bij 
de uitvoering van bouwwerken onder grooteren 
clan den atmosferischen luchtdruk, worden door 
Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 
bepalingen vastgesteld ten aanzien van : 

a. de inrichting, den toestand en de hoogte 
der werkkamers; 

b. de te nemen maatregelen, de aanwezig
heid en de deugdelijkheid van doelmatige 
werktu igen en andere hulpmiddelen om de 
veiligheid van de personen op het werk, in 
de werkkamers en in de schutsluizen te ver
zekeren; 

c. de zuiverheid, de verver ching, de veront
reiniging en de temperatuur der lucht in de 
werkkamers en in de schutsluizen ; 

d. de verlichting van het terrain van het 
werk en van de inrichtingen, waarin onder 
grooteren dan den atmosferischen luchtdruk 
moet worden vertoefd, als werkkamers, schach
ten, schutsluizen en recompress iesluizen; 

e. de grootte en de inrichting der schut
sluizen en der schachten en het bedienen der 
kranen bij het schutten ; 

f. de aanwezigheid, de grootte en de in
richting van eene recompressiesluis, dienende 
tot behandeling van caissonzieken; 

g. de aanwezigheid, de grootte en de in
richting van localiteiten, die beschikbaar zijn 
yoor personen, die uit de scbutsluizen komen; 

h. de aanwezigheid van voldoend deskundig 
personeel op het werk tot het verleenen van 
hulp; 
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i. geneeskundige hulp op bet werk; 
j. bet toelaten van personen tot bet ver

richten van werkzaamheden onder grooteren 
dan den atmosferiscben lucbtdruk; 

k. den tijd, gedurende welken bet in• en het 
uitscbutten moet plaats bebben; 

I. het. kosteloos verscbaffen van bepaalde 
dranken; 

m. het verbod van het verschaffen op bet 
• terrein van bet werk van bepaalde dranken 

v66r, t ijdens of na bet werken onder grooteren 
dan den atmosferiscben lucbt.druk; 

n. bet verbod van bet brengen of het ge
bruiken van bepaalde dranken op bet terrein 
van bet werk ; 

o. den lu~htdruk, waaronder mag worden 
gewerkt; 

p. den tijd, gedurende welken een persoon 
onder grooteren dan den atmosferiscben lucbt
druk mag werken; 

q. den tijd, welke voor een persoon, die 
onder grooteren dan den atmosferiscben lucht
drnk heeft verkeerd, moet verloopen voor dat 
hij op n ieuw onder zoodanigen luchtdruk 
wordt gebracbt. 

2.. Op den bestuurder rust de verplicbting 
te zorgen, dat de bepalingen van een inge
volge het vorige artikel vastgestelden alge
meenen maatregel van bestuur, niet uitzonde
ring van hetgeen daarin ingevolge dat artikel 
onder n is opgenomen, worden nagekomen. 

Onder bestuurder verstaat deze wet : 
a. indien het een aangenomen werk betreft, 

den aannemer van het bouwwerk, dat onder 
grooteren dan den atmosferischen luchtdruk 
wordt uitgevoerd, tenzij de aannemer bier te 
lande niet woont, in welk geval als bestuurder 
wordt aangemerkt de persoon , die den aan
nemer op het bouwwerk vervangt ; 

b. indien het werk in eigen bebeer wordt 
uitgevoerd, den persoon, die de leiding beeft 
bij de uitvoering van het bouwwerk, dat 
onder grooteren dan den atmosferiscben lucht
druk wordt uitgevoerd. 

3. Het toezicht op de naleving van deze 
wet berust bij den inspecteur van den arbeid, 
binnen wiens ambtsgebied bet bouwwerk onder 
grooieren dan den atmosferiscben lucbtdruk 
zal worden of wordt uitgevoerd, bij de onder 
dier.s bevelen werkzame ambtenaren alsmede 
bij den medisch-adviseur bij de arbeidsinspectie. 

4 . De inspecteur van den arbeid kan bij 
een in deze wet bedoeld bouwwerk voor de 
nakoming van bepalingen van een ingevolge 
artikel 1 vastgestelden algemeenen maatregel 
van bestuur voorschriften geven, welke voor 
den bestuurder verbindende zijn. 

5. Wanneer de bestuurder zulks verlangt, 
verstrekt de inspecteur van den arbeid het 
voorschrift schriftelijk. 

Een voorschrift bepaalt den termijn, binnen 
welken er aan voldaan behoort te zijn. Een 
schriftelijk gegeven voorschrift wordt gedag
teekend. 

6 . Heeft de bestuurder bezwaar tegen een 
hem verstrekt schriftelijk voorschrift, dan kan 
hij binnen twee dagen na de dagteekening 
van het voorscHrift daarvan schriftelijk in 
beroep komen bij Onzen Minister, met de 
uitvoering van deze wet belast. 

Onze Minister beslist na onderzoek. 
Bij de beslissing kan bet gegeven voorschrift 

worden gehandhaafd, gewijzigd of vernietigd. 
Onze Minister zendt onmiddellijk een gedag

teekend afschrift van zijne beslissing aan den 
bestuurder. 

7. Een voorsc:hrift, in beroep gegeven, treedt 
in de plaats van het voorscbrift, waartegen 
beroep is ingesteld. 

Voor den bestuurder vloeit geenerlei ver
plichting voort uit een voorschrift zoolang 
daartegen beroep kan worden ipgesteld en zoo
lang omtrent een daartegen ingesteld beroep 
niet is beslist. 

8. De bestuurder mag met de werkzaam
heden onder grooteren dan den atmosferischen 
luchtdruk eerst aanvangen op den achtsten 
dag na dien, waarop hij aan den inspecteur 
van den arbeid, bedoeld in artikel 3, heeft 
gezonden: 

a. eene opgave van de plaats, waar de werk
zaamheden zullen worden verricht en van het 
tijdstip, waarop zij zullen aanvangen; 

b. eene opgave van bet vermoedelijk aantal 
personen , hetwelk op het geheele werk als
mede van dat, hetwelk onder grooteren dan den 
atmosferischen luchtdruk werkzaam zal zijn; 

c. een volledig werkplan met teekeningen, 
volgens welke hij het werk zal uitvoeren. 

9 . De besiuurder alsmede de op het bouw
werk aanwezige personen zijn verplicht aan 
den ambtenaar, belast met het opsporen van 
een in deze wet strafbaar gesteld feit, de door 
dezen verlangde inlichtingen te geven omtrent 
zaken en feiten, de naleving van deze wet 
betreffende. 

10. Met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft : 

a. overtreding van artikel 2, eerste lid of 
van het ingevolge artikel 1 onder n bij alge
meenen maatregel van bestuur bepaalde; 

b. het niet voldoen aan een ingevolge deze 
wet gegeven voorschrift; 
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c. overtreding van artikel 8 of artikel 9. 
Indien tijdens het plegen van het feit geen 

twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere 
veroordeeling van den schuldige wegens eene 
overtreding als hiervoor onder a, b, of c ge 
noernd, onherroepelijk is geworden of de opge
legde boete is betaald, kunnen de straffen 
worden verdubbeld. 

11 . Met het opsporen van de in het vorige 
artikel bedoelde overtredingen zijn , behalve 
de bij artikel 8 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, belast de mare
chaussee, alle overige ambtenaren van Rijks
en gemeentepolitie alsmede de inspecteur van 
den arbeid, bedoeld in artikel 3, de onder zijne 
bevelen werkzame ambtenaren alsmede de 
medisch-adviseur bij de arbeidsinspectie. 

12. De in het vorige artikel bedoelde ambte
naren hebben toegang tot alle bouwwerken, 
waar werkzaamheden onder grooteren clan 
den atmosferischen luchtdruk zullen worden 
verricht of worden verricht. Zij hebben mede 
vrijen toegang tot alle bonwwerken, waar 
redelijkerwijze vermoed kan worden, dat werk
zaamheden onder grooteren dan den atmos• 
fer ischen luchtdruk zullen worden verricht 
of worden verricht. 

De veld- en ooschwachters, de beam.bten 
der marechaussee niet zijnde hulpofficier van 
justitie en de ambtenaren van Rijks- en ge
meentepolitie beneden den rang van inspecteur 
der Rijksveldwacht . en van commissaris van 
politie behoeven daartoe, voor zoover hun de 
toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat , een 
scbriftelijken bijzonderen last van den burge
meester of van den kantonrechter. 

W ordt aan de in het vorige artikel bedoelde 
ambtenaren de toegang geweigerd, dan ver
schaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

13. De in artikel 11 bedoelde ambtenaren 
zijn verplicht tot gebeimhouding van hetgeen 
h un in plaatsen , waar zij krachtens het vorige 
artikel binnentreden , omtrent het daar uitge• 
oefend wordend bedrijf is bekend geworden, 
voor zoover deze niet in strijd is met de be
palingen van deze of van eene andere wet. 

Hij , die opzettelijk de b ij het vorige lid 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden, met of zonder ontzetting 
van bet recht om ambten of bepaalde ambten 
te bekleeden. 

Hij, aan wiens schuld ·schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met h echtenis van ten hoogste drie maandcn 

of geldboete van ten hoogste d riehonderd 
gulden. 

Geen vervolging heeft plaats dan op klachte 
van den bestuurder. 

14. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden besch ouwd als overtredingen, behalve 
de strafbare feiten , bedoeld bij het vorige 
artikel, die als misdrijven worden beschouwd. 

15. Door Onzen :Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast , kan binnen zes maanden 
na het in werking treden dezer wet voor
waardelijk of onyoorwaardelijk, doch niet dan 
voor een bepaalden tijd, voor bouwwerken 
onder g rooteren dan den atmosferischen lucht-· 
druk, die in uitvoering zijn op het tijdstip 
van afkondig ing van een ingevolge artikel 1 
vastgestelden algemeenen maatregel van be
stuur, vrijstelling worden verleend van het
geen in zulk een algemeenen maatregel inge
volge arikel 1 onder b, c of f is bepaald. 

16 . Alie stukken ten gevolge van deze wet 
opgemaakt zijn v rij van het recht van zegel 
en van de fo rmaliteit van registratie en, met 
inach tneming van de bij K oninklijk besluit 
vast te stellen voorschriften, van briefport. 
De beschikkingen worden kosteloos uitgereikt. 

1 7. Deze wet t reedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevel en , enz. 
Gegeven op het Loo, den 22sten Mei 1905. 

(get.) WILHELM IN A . 
De Minis tei· van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) K U YPE R. 

(Uitgeg. 9 J uni 1905.) 

22 Mei 1905. B ESLUIT tot vernietiging van 
artikel 13 der bouwverordening voor de 
gemeente B ergambacht en van het besluit 
van den raad dier gemeente van 17 De
cember 1904, waarbij grond voor bebouwing 
ongeschikt is verklaard. S. 144. 

W IJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 April 1905, af
deeling Binnenlandsch Bestuur , n°. 3146, be
treffende artikel 13 der bouwverordening voor 
de gemeente B ei·gmnbacht en het besluit van 
den raad dier gemeente van 17 December 1904, 
waarbij grond voor bebouwing ongegchikt is 
verklaard ; 

Overwegende , dat bij gemeld artikel 13 
wordt verboden op een daarvoor door den 
gemeenteraad uit hoofde van ingesloten ligging 
of andere voor de openbare veiligheid of ge
zondheicl nadeelige omstandigheclen ongeschikt 
verklaarden g rond te bouwen en dat bij ge• 
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meld raadsbesluit voor bebouwing ongeschikt 
is verklaard de grond onmiddellijk grem:ende 
aan en ;,: ich strekkende tot op een afstand van 
veertig meter ten noorden, zuiden en westen 
van de algemeene begraafplaats en de daarbij 
behoorende toegangslaan ; 

dat volgens artikel 27 der ·woningwet ·de 
gemeenteraad wel bevoegd is in het belang 
van stelselmatige be_bouwing te verbieden, dat 
gebouwen worden gebouwd op grond, welke 
ingevolge een voorafgaand raadsbeslnit in de 
naaste toej{omst voor den aanleg van eene 
straat, eene gracht of een plein bestemd is, 
doch dat een algemeen verbod , als vervat in 
artikel 13 voormeld, in strijd is met artikel 27 
der Woningwet; 

dat mitsdien ook het raadsbesluit, waarbij 
bovenornschreven grond · voor bebouwing on 
geschikt is verklaard , in strijd is met artikel 
27 der W oningwet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2 Mei 1905, n°. 26) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 18 Mei 
1905, n°. 4627, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
artikel 13 der bouwverordening voor de ge

meente Bergambacht en het besluit van den 
raad dier gemeente van 17 December 1904, 
waarbij bovenomschreven grond voor bebou
wing ongeschikt is verklaard, te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

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

Het L oo, den 22sten Mei 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Ui(qeg. 8 Juni 1905.) 

22 Mei 1905. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
het voeren van den titel van homoeopaath 
door iemand, die geen geneeskundige is, 
in strijd is met art. 3 der wet van 1 Juni 
1865 (Staatsblad n°. 60.) 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op de memorie van cassatie, waarin 

de requirant geen wetsbepalingen opgeeft, die 
zouden zijn geschonden of -verkeerd toegepast 
maar we! twee grieven tegen het voormelde 
vonnis aanvoert ; 

Overwegende, dat de rechtbank het den 
requirant bij oorspronkelijke dagvaarding ten 
laste gelegde, nl. dat hij op 2 December 1904 
des voormiddags omstreeks 9 '/ , uur te Utrecht 
op de buitendeur van zijne aan den openbaren 
weg de Moreelselaan n°. 7 gelegen woning, een 
naambord heeft aangebracht gehad met het 
opschrift : R. H . , homoeopaath, en hij alzoo, 
ofschoon geen geneeskundige zijnde, in het 
openbaar heeft aangekondigd dat hij de genees
kunst uitoefent, althans in het openbaar een 
titel heeft gevoerd die hem aan het publiek 
als geneeskundige aanwijst - bewezen heeft 
verklaard en geqnalificeerd, zooals in het hoofd 
van dit arrest is vermeld; 

0. dat de eerste bij memorie aangevoerde 
grief hierop neerkornt, dat in het den requirant 
beteekende afschrift der oorspronkelijke dag
vaarding staat, niet homoeopaath, maar ,,ho
moespaath", en derhalve alleen dit woord ter 
beoordeeling van den rechter kwam, en niet 
de vraag, of het woord homoeopaath al of niet 
hem als geneeskundige aanwijst ; 

0. te dien aanzien dat deze klaarblijkelijke 
schrijffout den requirant niet heeft verh inderd 
in beide instanties voor den feitelijken rechter 
zijn verdediging te voeren, alsof in het hem 
beteekende afschrift der dagvaarding stond : 
·,,homoeopaath", weshalve een beroep op be
doelde fout in het cassa tieproces niet meer kan 
opgaan; 

0. dat de tweede grief zich richt tegen die 
overweging van het bestreden vonnis, waarin 
de rechtbank zich vereenigende met het ge
voelen van den door haar gehoorden deskun
dige in overeenstemming met de wetenschap
pelijke geneeskundige litteratunr en het alge
meen spraakgebruik aan den titel homoeopaath 
de beteekenis hecht van ,,iemand, die de ge
neeskunde uitoefent op homoeopathische met
hode", bewerende de requirant toch, dat het 
woord homoeopaath niet aanwijst een genees
kundige; 

0. dat in art. 3 der wet van 1 Juni 1865 
(Sfaatsblad n°. 60) wordt verboden het geen 
geneeskundige zijnde een titel voeren, die hem 
aan het publiek als geneeskundige aanwijst, 
maar nergens in de wet nader wor<lt aangege
ven, door welken titel zulks geschiedt en 
mitsdien de door de rechtbank in de weten
schappelijke litteratuur en in het algemeen 
spraakgebruik gezochte beantwoording dezer 
vraag juist is te achten, zoodat daardoor geen 
wetsartikel is geschonden en ook deze grief 
ongegrond is te achten; 

Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R. 8227.) 
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24 Mei 1905. MISSIVE Vlln den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, aan de Gedepu
teerde Staten van de provincien , betref
fende toepassing der Kieswet. 

Naar aanleiding van enkele tot mijne kennis 
gekomen onregelmatigheden heb ik de eer Uw 
College te verzoeken de navolgende punten 
onder de aandacht van de burgemeesters in 
Uwe provincie te brengen, ten einde bij de 
verkiezingen eene juiste uitvoering der Kies_ 
wet te bevorderen. 

Inrichting van ste,nlokalen. 

Bij de inrichting van stemlokalen moet wor. 
den zorg gedragen, dat de kiezer, tijdens hij 
aan den stemlessenaar vertoeft, op geenerlei 
wijze, ook niet door de eene of andere toeval
lige omstandigheid (als b.v. de weerkaatsing 
in een in het vertrek aanwezigen spiegel) bui
ten zijn weten kunne worden bespied. 

bwichting de1· stembiljetten. 

Ingevolge art. 72 der Kieswet moeten de 
namen der candidaten op het stembiljet in 
alphabetische volgorde worden gedrukt. Bij 
samengestelde namen behoort de naam onge
spli tst te worden gelaten, en zal dus de begin. 
letter van het eerste woord, dat geen op zich 
zelf geschreven partikel (als van, de enz.) is , 
de plaats aangeven, waar de candidaat op het 
stembiljet moet voorkomen. 

A,·tikel 80 der Kie.Ywet. 

De bewoordingen van dit artikel , in verband 
met de geschiedenis van deze bepaling toonen 
duiclelijk aan, dat hier bedoeld wordt een 
lichamelijk gebrek, en niet het gemis van ken
ni van lezen en schrijven. 

De wet laat den kiezer vrij in de keuze van 
den persoon, aan wien hij het geheim van cle 
door hem uitgebrachte stem wil toevertrouwen. 

Wordt de aanwijzing van den persoon echter 
door den kiezer aan den voorzitter van het 
stembureau overgelaten, clan behoort deze in 
geen geval daarvoor een politiebeambte aan 
te wijzen. 

Deze toch is geroepen tegen overtreding 
o. m. van de artt. 126 en 127 van h et Wetboek 
van Strafrecht te waken, en moet zich mits
dien streng onthouden van een optreden, dat 
hem in verdenking van zooclanige overtreding 
zou kunnen brengen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

26 Mei/5 Juni 1905. MISSIVE van de Ministers 
van Justitie en van Binnenlandsche Zaken, 
aan de Commissarissen der Koningin in de 
provincien, over opzending van afschriften 
van huwelijksakten, betreffende de voltrek
king van huwelijken tussche 11 personen, 
die beide of een van beide vreemdelin• 
gen zijn . 

Art. 5 lid 4 van het Tractaat tot regeling 
der wetsconflicten met betrekking tot het huwe
lijk, gesloten te 's Gravenhage, den 12 J uni 1902, 
goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (Staats
blad · n°. 231) en bekend gernaakt bij Konink
lijk besluit van 15 J uni 1904 (Staatsblad n°. 121), 
schrijft ten aanzien van de voltrekking van 
huwelijken van vreemdelingen voor, dat een 
authentiek a£ chrift der huwelijksakte wordt 
toegezonden aan de autoriteiten van het land, 
waartoe iecler der echtgenooten behoort. 

Ter uitvoering van dit voorschrift komt het 
ons wenschelijk voor, dat door de ambtenaren 
van den burgerlijken stand telkenrnale na de 
voltrekking van een huwelijk tnsschen perso
nen, die beide of een van beide v reemdelingen 
zijn, opzending van zoodanig afschrift der 
huwelijksakte aan U geschiede, terwijl wij U 
verzoeken de alclus bij U ingekomen beschei
den tweemaal per jaar - in Januari en in 
Juli - aan den Minister van Buitenlandsche 
Zaken te doen toekomen. 

De eerste toezencling in Juli e.k. zou alle 
hu welijken kunnen betreffen sedert 31 Juli 
1904, den dag der inwerkingtrecling van het 
tractaat, voltrokken, voor zooveel nog geene 
overmaking van afschriften der desbetreffencle 
huwelijksakten aan het Departement van Bui
tenlandsche Zaken heeft plaats gevonden. 

Wij verzoeken U R oogEdelGestrenge we! 
te will en bevorcleren, clat het bovenstaande ter 
kennis worde gebracht van de ambtenaren van 
den burgerlijken stand in Uw gewest. 

(W. v . B. A.) 

31 Mei 1905. BESLUI'l', betreffencle het ver
plegen van krankzinnigen in het zenuw. 
paviljoen van het Wilhelmina-Gasthuis 
te Amsterdam. S. 145. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Mei 1905, n°. 4666, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op artikel 7 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), zooals dat luiclt ingevolge 
de wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157); 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In het zenuwpaviljoen van bet 

Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam mogen, 
zoolang het ook dienstbaar is aan het onder• 
wijs in de psychiatrie aan de Gemeentelijke 

- Universiteit aldaar, onder de voorwaarden, 
behoorende bij dit besluit, meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd , zonder dat 
dat paviljoen als krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd. 

2. Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 31sten Mei 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

De Mini,qfe1· van Binnenlandsche Zaken, 
(qet. ) KUYPER, 

(Uitgeg. 22 Juni 1905.) 

VOORW AARDEN, waaronder in het 
zenuwpaviljoen van het Wilhelmina-Gast· 
huis te Amsterdani meer dan twee krank• 
zinnigen mogen worden verpleegd, zonder 
dat dat paviljoen als krankzinnigengesticht 
wordt beschomvd. 

Art. 1. In het zenuwpaviljoen van het 
Wilhelmina-Gasthuis te Amsierda,n mogen 
niet meer dan 91 mannen en 88 vrouwen 
worden verpleegd en daaronder niet meer krank· 
zinnigen dan met eene goede verpleging ver• 
eenigbaar is. Voor afscheiding der seksen 
wordt behoorlijk gezorgd bij verpleegden van 
10 jaar en ouder. 

2. Zonder goedkeuring van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken m!1g noch in de 
afmetingen, noch in de bestemming der tuinen 
en der lokalen, noch in de luchtverversching 
en de verwarming der lokalen eenige veran• 
dering worden aangebracht. 

3 . In het paviljoen wordt ten allen tijde 
vrije toegang verleend aan de inspecteurs voor 
bet taatstoezicht op krankzinnigen en aan 
den Oflicier van Justitie bij de arrondissements
recbtbank te Amsterda,n. 

De geneesbeer-directeur en de geneeskundi• 
gen aldaar werkzaam, benevens bet personeel, 
geven aan genoemde ambtenaren de door hen 
verlangde inlichtingen. 

4 . Van elke opneming, ontslag of overlijden 
van een krankzinnige wordt aanteekening ge• 
houden in een register, waarvan de vorm 

nader door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken kan worden bepaald. 

Dit register wordt aan de ambtenaren, be• 
doeld in artikel 3, desverlangd ter inzage 
voorgelegd. 

5 . Binnen tweemaal vier en twintig uren 
na het eindigen der verpleging van een krank·
zinnige geeft de geneesheer-directeur daarvan 
sch riftelijk kennis - zoo mogelijk, ingeval 
van or.tslag zonder voorafgaand herstel, met 
opgave van de gemeente en de inrichting of 
het gezin, waarheen de krankzinnige ter ver• 
dere verpleging is overgebracht - aan den 
burgemeester van Amsterdam, aan de inspec• 
teurs en aan den Officier van J ustitie bij de 
arrondissements-rechtbank te Amsftwda,n. 

6. De krankzinnigen, welke in het pavil• 
joen worden verpleegd, mogen niet belemmerd 
worden de afdeeling te verlaten, tenzij zij 
door een burgemeester krachtens art. 14 der 
wet van 27 April 1884 (Staatsblacl n°. 96) in 
bewaring zijn gesteld, of tenzij - indien het 
minderjarigen geldt- de verpleging geschiedt 
op verzoek of met goedvinden van de ouders 
of voogden der verpleegden. 

7. Van elke toepassing van een dwang
middel, als bedoeld in bet Koninklijk besluit 
van 3 Juni 1884 (Staatsblacl n°. 110), geschiedt 
aanteekening in een register, ingericht naar 
een door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken vast te stellen model. 

Dit register wordt aan elken inspecteur op 
zijn ve rlangen voorgelegd. 

Ook de geneeskundige aanteekeningen, welke 
ten aanzien der verpleegden gehouden worden, 
moeten door elken inspecteur, zoo dikwijls 
deze zulks verlangt, geraadpleegd kunnen 
worden . 

8 . Het is verboden den krankzinnigen te 
beletten zich schriftelijk te wenden tot de 
Hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot de inspecteurs en tot den Officier 
van J ustitie. 

Bloedverwanten, bekenden en rechtsgeleerde 
raadslieden moeten tot een krankzinnige wor· 
den toegelaten, indien de Officier van J ustitie 
daartoe schriftelijk last geeft. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 Mei 1905 
(Staatsblad n°. 145). 

Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandsclie Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

31 Mei 1905. BESLUIT, tot wijziging van bet 
bijzonder reglement van politie voor de 
scheepvaart door de Koningshaven en de 
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Nieuwe Maas, onder de gemeente Rotter
da,n, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
26 Februari 1904 (Staatsblad n•. 61). S. 146. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
"\-Vaterstaat, Han~el en Nijverheid van 19 April 
1906, L •. K, afdeeling Waterstaat; 

Ge-Jet op de wet ·van 28 F ebruari 1891 (Staats
blad n•. 69); 

Gelet op het algemeen reglement van politie 
voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, brug
gen en daartoe behoorende werken, onder be
heer van het Rijk, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 13 Augustus 1891 (Staatsblad n•. 168) 
en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 8 Juli 1897 (Staatsblad n•. 174); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Mei 1906, n°. 21) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 23 Mei 1906, n•. 204, 
afdeeling Waterstaat: 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. Artikel 9 B, eerste lid, van het bij Ons 

besluit van 26 Februari 1904 (Staatsblad n•. 61) 
vastgesteld bijzonder reglement van politie 
voor de scheepvaart door de Koningshaven en 
de Nieuwe Maas, onder de gemeente Rotterda,n, 
zal luiden als volgt: 

,,B. Aan den rechter oever benedenwaarts 
van de lijn, aangeduid door de twee witte 
ankerbakens, gemerkt 4 en 4a, geplaatst aan 
de benedenzijde van de prise d'ean der drink
waterleiding, tot 60 meter boven het Vrouwen
brugje, en landwaarts van de lijn, aangeduid door 
de twee witte ankerbakens, gemerkt 3, geplaatst 
bij de Oude Plantage, of van de lijn, aangeduid, 
door de twee witte ankerbakens, gemerkt 4, 
geplaatst bij het drinkwaterleidingbassin." 

II. Artikel 9 B, tweede lid , van laatstge
noemd reglement vervalt. 

III. De bij dat reglement behoorende kaart 
wordt vervangen door de kaart, aan Ons tegen
woordig besluit gehecht. (1) 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

Soestdijk, den 3l sten Mei 1906. 
(.!Jet. ) WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(.fief. ) DE MAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 21 Juli 1906.) 

(1) Deze kaart wordt hierna niet opgenomen. 

31 Mei 1906. BESLUIT, houdende wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
9 November 1893 (Nede..Zandsch Staatsblad 
n°. 159, Indisch Staatsblad n•. 305), h im
dende bepal ingen op de fabrieks-en handels
merken. S. 147. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Kolonieu en van Justitie 
d.d. 16 Maart 1906, litt. A•, n•. 67, en van den 
16den Maart 1906, afdeeling 2a, n•. 408 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 April 1906, n•. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 Mei 1906, litt. A', 
n•. 14 en van 23 Mei 1905, 2° afdeeling A, 
n•. 380; 

Gelet op de bij de wet van 7 Juni 1902 
(I ndisch Staatsblad n•. 377) goedgekeurde, den 
14den December 1900 te Bri,ssel gesloten over
eenkomsten tot bescherm ing van den industri
eelen eigendom; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het derde lid van artikel 2 van het 

Koninklijk besluit rnn 9 November 1893 
(Nederlandsch Staatsblad n•. 169, Indisch Staats
blad n•. 306), houdende bepaling~nopdefabrieks
en handelsmerken in Nederlandsch-Indie, wordt 
gelezen als volgt: 

,,Hij die aan het Hulpbureau voor den indu
strieelen eigendom een merk heeft ingezonden 
binnen den termijn van vier maanden, nadat 
hij het merk met iuachtneming van artikel 6 
der internationale overeenkomst tot bescher
ming van den industrieelen eigendom , den 
20sten Maart 1883 te Parijs gesloten (Neder
landsch Staatsblad 1884 n•. 189, Indisch Staats
blad 1888 n•. 188), in een der tot die over
eenkomst toegetreden Staten regelmatig heeft 
gedeponeerd, w-0rdt geacht van dat merk reeds 
bij den aanvang van dien termijn in Nederlandsch
Indie gebruik te hebben gemaakt." 

2 .' Aan artikel 2 van dat besluit wordt een 
vierde lid toegevoegd, luidende : 

,,Hij die een merk, waaronder zijne fabrieks
of handelswaren zijn tentoongesteld op eene 
oflicieele of oflicieel erkende internationale 
tentoonstelling, op het grondgebied van een 
der tot de voormelde internationale overeen
komst van Parijs toegetreden Staten gehouden, 
binnen zes maanden na de opening dier ten
toonstelling aan het Hulpbureau voor den in
dustrieelen eigendom ter inschrijving voor die 
soort van waren overeenkomstig artikel 3 in
zendt, wordt geacht van dat merk reeds in 
Nederlandsch-Indie gebruik te hebben gemaakt 
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op den dag , waarop het ter onderscheiding 
van dezelfde soort zijner waren ter tentoon
stelling aanwezig was. Tot bewijs van den dag 
dier aanwezigheid kan het Hulpbureau voor 
den industrieelen eigendom de overlegging 
vorderen van eene gewaarmerkte verklaring 
van het bestuur der tentoonstelling of, te 
zijnen genoegen , van andere bevoegde zijde 
afkomstig." 

3 . Na artikel 2 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

Art. 2bis. Eene inschrijving van een merk 
ten name van meer dan een recbtbebbende is 
alleen clan geoorloofd, indien deze alien geza· 
menlijk gerecbtigd zijn tot de fabriek of handels
inricbting, tot onderscbeiding van welker waren 
het merk bestemd is. 

Tot bewijs van dit laatste kan bet Hulpbureau 
voor den industriee1en eigendom de over legging 
vorcleren van een gewaarmerkt uittreksel van 
de akte, waaruit van de gezamenlijke gerech
tigdheid blijkt. 

4 . In het eerste lid van artikel 3 wordt de 
aarihef der tweede zinsnede, in plaats van ,,In" 
gelezen : ,,Bij" en worden v66r bet woord 
,,woonplaats" ingevoegd de woorden: ,,volle
dige naam en de". 

5. Aan bet slot van het eerste lid van ar
tikel 3 wordt de volgende zinsnede toegevoegd: 
,,Indien de bescbrijving de kleur van bet merk 
als onderscheidend kenmerk vermelclt, stelt de 
inzender een door het Hulpbureau voor den 
industrieelen eigendom te bepalen getal af
drukken in kleur van het merk ter beschikking • 
van dat Hulpbureau." 

6 . De eerste zinsnede van het clerde lid van 
artikel 3 wordt gelezen als volgt: 

,,Het merk mag geene woorden of voorstel
lingen bevatten, die in strijd zijn met de goede 
zeden of waardoor bet gebruik van het merk 
in strijcl zou zijn met de openbare orde." 

7. In bet eerste lid Yan artikel 4 wordt in 
plaats van ,,drie" gelezen: ,,acbt" . 

8 . Het eerste lid van artikel 6 wordt gelezen 
als volgt: 

,,De ingezetene van Nederlandsch-Indie en de 
niet-ingezetene, aldaar hebbende eene inrichting 
van nijverhei:l of bandel, te goeder trouwe 
opgericht en werkelijk dienencle tot bet uit
oefenen van nijverbeid of bandel, die zicb van 
zijn ingevolge artikel 3 ingezonden merk voor 
dezelfde soort van waren de bescherming wil 
verzekeren ook in andere Staten, toegetreden 
tot de bij de wet van 12 December 1892 (Nede:r
landsch Staatsblad n°. 270 , Indisch Staatsblad 
1893 n°. 99) goedgekeurde, den 14den April 
1891 te Madrid gesloten overeenkomst, zendt 

1905. 

aan bet Hulpbureau voor den industrieelen 
eigendom nog vier 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 het merk bestemd is, en een cliche, 
beantwoordende aan de bij het vorige artikel 
gestelde eischen. Indien de kleur van bet 
merk een onderscheidend kenmerk claa rvan 
is, maakt de inzender daarvan melding in eene 
bij te voegen e{,,eneens onderteekende besch rij
ving van het merk en stelt hij ter bescbikking 
van het Hulpbureau voor den industrieelen 
eigendom een door dat Hulpbureau te bepalen 
getal afdrukken in kleur van bet merk." 

9 . Het derde lid van artikel 6 worclt gelezen 
als volgt: 

,,Bij de inzending is voor een merk een be
drag van zestig gulden te voldoen , voor elk· 
volgend merk , gelijktijdig met het eerste en 
door of namens denzelfden inzencler ingezonden, 
een bedrag van dertig gulden. In geeu geval 
geschiedt teruggave van betgeen dienovereen
komstig is betaald." 

t 0. Het vijfde lid van artikel 6 wordt gelezen 
als volgt: 

,,Indien of zoodra h et merk overeenkomstig 
artikel 4 is ingescbreven, zendt bet Hulpbureau 
voor den industrieelen eigendom , onder bij
voeging van een bedrag van vijf en vijftig 
gulden voor een merk en van een bedrag van 
vijf en twintig gulden voor elk volgend merk, 
gelijktijdig met het eerste en door of namens 
denzelfden inzender ingezonden , de drie niet 
onderteekende exemplaren der in het eerste 
lid bedoelde afbeelding en de daar gevorderde 
in de Franscbe taal gestelde en onderteekende 
opgave van de soort van waren met bet cliche 
en , in b et geval van de laatste zinsnede van 
het eerste lid van dit artikel , een door bet 
Bureau te 's (}ravenhage te bepalen getal af. 
drukken in kleur van bet merk, onverwijld 
aan dat Bureau, hetwelk zorgt voor de onver
wijlde aanvrage van inscbrijving aan het Inter
nationaal Bureau te Bern. 

t t . In het eerste lid van artikel 7 wordt na 
,,voormelde overeenkomst van Madrid" in
gelascbt: ,, , zooals die overeenkomst is ge
wijzigd bij d e additioneele akte , d en 14den 
December 1900 te Brussel geteekend en goed
gekeurd bij de wet van 7 J uni 1902 (Neder
landsGh Staatsblad n°. 85, Indisch Staatsblad 
n°. 377)". 

In datzelfde lid wordt in plaats van ,,drie" 
gelezen ,,acht". 

12. In het eerste lid van artikel 8 worden 
na bet woord ,,scbriftelijk" ingevoegd de 

13 
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woorden: ,,onder opgaaf van redenen" en wordt 
in plaats van ,,drie" gelezen ,,acht". 

13. In het eerste lid van artikel 9 wordt in 
plaats van ,,kan deze" gelezen : ,,of den naam 
of de firma bevat waarop een ander recht heeft , 
kan hij, die beweert zoodanig recht te hebben , 
onverminderd andere hem ten dienste staande 
rechtsmiddelen" en wordt in plaats van ,,zes" 
(waar het voor de tweede maal voorkomt) ge
lezen ,,negen". 

14. In artikel 9 wordt tusschen het eerste 
en het tweede lid ecn 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 insch rij ving verzoeken, ingeval zijn 
recht uit een rechterlijk gewijsde blijkt." 

De aanhef van bet laatste lid van artikel 9 
wordt gelezen : 

,,Binnen hut tijdsverloop in het eerste licl 
genoemd, k:111" enz. 

Voor ,,het vorige lid" worclt daar gelezen 
,,het eerste lid". 

15. Aan bet tweede lid van artikel 11 wordt 
een tweede zinsnede toege,oegd, luidende : 

,,Het verzoek en bet daarop door clen Raad 
van Justitie gegeven eenvoudig appointement, 
tot bepaling van den dag der behandeling 
worden vanwege den verzoeker aan het Hoofd 
van dat Hulpbur11au beteekend, binnen veertien 
dagen na de dagteekening van dat appoin
tement." 

16. Het slot van het derde lid van artikel 11 
wordt gelezen als volgt: 

,,en, inclien bet een overeenkomstig artikel 4 
ingescbreven merk betreft, aan den inzender 
wordt bekend gemaakt door beteekening van
wege den verzoeker of het Openbaar Ministerie 
van het verzoek of cle vordering en bet claarop 
gegeven appointement, binnen veertien dagen 
na de dagteekening van dit laatste." 

17. In het zevende lid van artikel 18 wordt 
v66r het woord ,,overeenkomst" ingevoegd 
h et woord ,,gewijzigde" . 

18. In bet derde lid van artikel 19 worden 
na het woord ,,partijen" ingevoegd de woorden: 
,,of alleen van de verkrijgende partij indien 
ook de overgang van het merk voldoende blijkt 
uit het in het vorige lid bedoelde uittreksel" 
en na het woord ,,bericht" de woorden ,,van 
cle aanteekening aldaar". 

19. In artikel 20 worden na de woorden 
,,gelijk mede" ingevoegd de woorden : ,,van 
het verzoek om aanteekening". 

20. Aan artikel 20 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidendc: 

,,Geen aanteekening van den overgang van 
zoodanig merk heeft plaats indien die over
gang geschieddc aan iemand, geen N ederlander 
zijnde, die niet woont in een der Staten, toe
getreclen tot de voormelde overeenkomst van 
Madrid, of niet aldaar heeft eene inrichting 
van nijverheid en handel , te goeder trouwe 
opgerichi en werkelijk dienende tot b et nit 
oefenen van nijverheid of hanclel." 

21. Het tweede lid van artikel 21 wordt 
gelezen als volgt : 

,,V oor de toepassing van artikel 6 van dit 
besluit worc!en die merken geacht overeen
komstig artike1 3 te zijn ingezouden ." 

22. In het eerste lid van artikel 22 worden 
de woorden ,,door het Hulpbureau" vervangen 
door de woorden: ,,mits v66r 1 October 1905 
gedaan, door bet Hulpbureau" . 

23. N°. 1 van art. 22 wordt gelezen als volgt: 
,,1°. wat artikel 6 betreft, het merk geacht 

wordt overeenkomstig artikel 3 te zijn in
gezonden". 

24. 0
• 2van artikel 22 wordtgelezen als volgt : 

,,2°. weigering van eene v66r 1 October 1905 
gevraagde inschrijving niet geoorloofd en een 
verzoek of eene vorclering tot nietigverklaring 
van de inschrij ving niet ontvankelijk is." 

25. De n••. 3 en 4 van artikel 22 en arti
kel 23 vervallen. 

26. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Kolonien en van Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van clit besluit , dat in het 
Staatsblacl zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 3l sten Mei 1905. 
(.!Jet.) WILHE L MINA. 

De Minister van Kolonilfn, (get. ) lDENBURG. 
De Minister van Justitie , (get. ) J . A. L OEF~'

( Uitgeg. 29 Juni 1905.) 

31 Mei 1905. BESLUIT, houdende wijz iging en 
aanvulling van het K on inklijk besluit van 
9 N ovember 1893 (Nederlandsch Staatsblacl 
n°. 160, Gouvernementsblad n•. 31), hou
dende bepalingen op de fabrieks- en han 
delsmerken. S. 148. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 

Op de gemeenscbappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Kolonien en van Justitie 
dd0

• 15 Maart 1905, lit. A', n°. 57 , eu van den 
15den Maart 1905, afdeeling 2 a, 11°. 408; 

Den Raad van tate geboord (advies van 
25 April 1905, n°. 19) ; 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 Mei 1905, lit. A', 
n°. 14, en van 23 Mei 1905, 2de afdeeling A, 
n•. 386; 

Gel et op de bij de wet van 7 J uni 1902 
(Gouvernementsblad n°. 22) goedgekeurde, den 
14den December 1900 te Brw,sel gesloten uver
eenkomsten tot bescherming van den indnstri
eelen eigeudom; 

Hebbeu goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het derde lid van artikel 2 van het 

Koninklijk besluit van 9 November 1893 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 160, Gouvernements
blad n•. 31), houdende bepalingen op de fa
brieks- en bandelsmerken in Suriname, wordt 
gelezen als volgt : 

,,Hij die aan bet Hulpbureau voor den indus
trieelen eigendom een merk beeft ingezonden 
binnen den termijn van vier maanden, nadat 
bij bet merk met inachtneming van artikel 6 
der internationale overeenkomst tot bescber
ming van den industrieelen eigendom, "den 
20sten :Maart 1883 te Parijs gesloten (Neder
landsch Staatsb/ad 1884 n•. 189, Gouvernements
blad 1890 n•. 8) in een der tot die overeenkomst 
toegetreden Staten regelmatig heeft gedepo
neerd, wordt geacbt van dat merk reeds bij 
den aanvang van dien termijn in Siiriname 
gebruik te bebben gemaakt." 

2. Aan artikel 2 van dat besluit wordt een 
vierde lid toegevoegd, luidende: 

,,Hij die een merk, waaronder zijn fabrieks
of bandelswaren zijn tentoongesteld op eene 
officieele of oflicieel erkende internationale ten
toonstelling op bet gronclgebied van een der 
tot de voormelde internationale overeenkomst 
van Parijs toegetreden Staten gebouden, bin
nen zes maanden na de opening dier tentoon
stelling aan bet Hulpbureau voor den industri
eelen eigendom ter inschrijving voor die soort 
van waren overeeukomstig artikel 3 inzendt, 
wordt geacbt van dut merk reeds in Suriname 
gebruik te bebben gemaakt op den dag, waarop 
bet ter ondersebeiding van dezelfde soort zij
ner waren ter tentoonstelling aanwezig was. 
Tot bewijs van den dag dicr aanwezigheid kan 
het Hulpbureau voor den industrieelen eigen
dom de overlegging vorderen van eene gewaar
merkte verklaring van bet bestuur der tentoon
stelling of, te zijnen genoege, van andere 
bevoegde zijde afkomstig." 

3 . Na artikel 2 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

.Art. 2bis. Eene inscbrijving van een merk 
ten name van meer clan een recbthebbende is 
alleen dan geoorloofd, indien deze alien geza
menlijk gerecbtigd zijn tot de fabriek of ban-

delsinri cbting tot onderscbeiding van welker 
waren bet merk bestemcl is. 

Tot bewijs van dit laatste kan bet Hulp
bureau voor den industrieelen eigendom de 
overlegging vorderen van een gewaarmerkt 
uittreksel van de akte, waarnit van de geza
menlijke gerecbtigdbeid blijkt. 

4. In bet eerste lid van art. 3 wordt de aan
bef der tweede zinsnede in plaats van ,,In" 
gelezen: ,,Bij" en worden v66r bet woord 
,,woonplaats" ingevoegd de woorden: ,,volle
dige naam en de". 

5 . Aan bet slot van bet eerste lid van arti
kel 3 wordt de volgende zinsnede toegevoegd: 

,,Indien de bescbrijving de kleur van bet 
merk als onderscheidend kenmerk vermeldt, 
stelt de inzender een door bet Hulpbureau 
voor den industrieelen eigendom te bepalen 
getal afdrukken in kleur van bet merk ter 
bescbikking van dat Hulpbureau." 

6. De eerste zinsnede van het derde lid van 
artikel 3 wordt gelezen als volgt: 

,,H et merk mag geene woorden of voorstel
lingen bevatten, d ie in strijd zijn met de goede 
zeden, of waardoor bet gebruik van het merk 
in strijd zou zijn met de openbare orde." 

7. In bet eerste lid van artikel 4 wordt in 
plaats van ,,drie" geJe7,en ,,acht". 

8. Het eerste lid van artikel 6 wordt gele
zen als volgt: 

,,De ingezetene van Surina1ne en de niet 
ingezetene aldaar bebbende eene inricbting van 
nijverbeid of handel, te goeder trouwe opge
richt en werkelijk dienende tot het uitoefenen 
van nijverbeid of bandel, die zicb van zijn 
ingevolge artikel 3 ingezonden merk voor de
zelfde soort van waren de bescberming wil 
verzekeren ook in andere Staten, toegetreden 
tot de bij de wet van 12 December 1892 (Ne
derlandsch Staatsblad n•. 270, Gouverne,nentsblad 
1893 n•. 8) goedgekeurde, den 14den April 1891 
te Madrid gesloten overeenkomst, zendt aan 
bet Hulpbureau voor den industrieelen eigen
dom nog vier· exemplaren, waarvan een onder
teekend, eener duidelijke afbeelding van dat 
merk, eene in de Franscbe taal gestelde en 
onderteekende opgave van de soort van waren, 
waarvoor bet merk bestemd is, en een clicbe 
beantwoordende aan de bij bet vorige &rtikel 
gestelde eiscben. Indien de kleur van het 
merk een onderscbeidend kenmerk daarvan is, 
maakt cle inzender daarvan melding in eene 
bij te voegen eveneens onderteekende bescbrij
ving van bet merk en stelt hij ter bescbikking 
van het Hulpbureau voor den industrieelen 
eigendom een door dat Hulpbureau te bepalen 
getal afdrukken in kleur van bet merk." 

13* 
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9 . Het derde lid van artikel 6 wordt gele-
7,en als volgt: 

,,Bij de inzending is voor een merk een be
drag van zeatig gt.Zden te voldoen, voor elk 
volgend merk, gelijktijdig met het eerste en 
door of namens denzelfden inzender ingezon
den, een bedrag van dertig gulden. In geen 
geval geschiedt teruggave van hetgeen dien
overeenkomstig is betaald." 

10 . Het vijfde lid van 'artikel 6 wordt ge
lezen als volgt: 

,,Indien of zoodra het merk overeenkomstig 
artikel 4 is ingesch reven, zendt het Hulpbureau 
voor den industrieelen eigendom, onder bijvoe
ging van een bedrag van vijf en twintig gul
den voor een merk en van een bedrag van 
vijf en twintig gulden voor elk volgend merk, 
gelijktijdig met het eerste en door of namens 
denzelfden inzender ingezonden, de drie niet 
onderteekende exemplaren der in het eerste 
l id bedoelde afbeelding en de daar gevorderde 
in de Fransche taal gestelde en ondecteekende 
opgave van de soort van waren met het cliche 
en , in het geval van de laatste zinsnede van 
dit artikel, een door het Bureau te 'a Graven
hage te bepalen getal afdrukken in kleur van 
het merk, onverwijld aan dat Bureau, hetwelk 
zorgt voor de onverwijlde aanvrage van in
schrijving aau het Internationaal Bureau te 
Bern.' ' 

11 . In het eerste lid van artikel 7 wordt na 
,,voormelde overeenkomst van Madrid" inge
las<'ht: ,,zooals die overeenkomst is gewijzigd 
bij de additioneele akte den 14den December 
1900 te Brussel geteekend en goedgekeurd bij 
de wet van 7 Juni 1902 (Nederlandach Staats
blad n°. 85, Gouvernementablad n°. 2:.!)". 

In datzelfde lid wordt in plaats van ,,drie" 
gelezen ,,acb t". 

12. In het eerste lid van artikel 8 worden 
na het woord ,,schriftelijk" ingevoegd de woor
den : ,,onder opgaaf van redenen" en wordt in 
plaats van ,,drie" gelezen ,,acbt". 

13. In bet eerste lid van artikel 9 wordt in 
plaats van ,,kan deze" gelezen : ,,of d en naam 
of de firma bevat, waarop een ander recht heeft, 
kan hij , die beweert zoodanig recht te bebben, 
onverminderd andere hem ten dienste staande 
rechtsmiddelen" en wordt in plaats van ,,zes" 
(waar het voor de tweede maal voorkomt) ge
lezen ,,negen". 

14. In artikel 9 wordt tusscben bet eerste 
en bet 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 nietigverkla-

ring der inschrijving verzoeken, ingeval zijn 
recht uit een rechterlijk gewijsde blijkt." 

De aanhef van het laatste lid van artikel 9 
wordt gelezen : 

,,Binnen het tijdsrnrloop in het eerste lid 
genoemd, kan" enz. 

Voor ,,het vorige lid" wordt daar gelezen : 
,,het eerste lid". 

15. ,,Aan het twtiede lid van artikel 11 wordt 
een tweede zinsnede toegevoegd, luidende : 

,,Het verzoek en het daarop door het Hof 
van Justitie gegeven eenvoudig appointement 
tot bepaling van den dag der bebandeling wor
den vanwege den verzoeker aan het Hoofd van 
dat Hulpbureau beteekend, binnen veertien 
dagen na de dagteekening van dat appoin
tement." 

16. Het slot van het derde lid van artikel 11 
wordt gelezen als volgt: 

,,en, indien het een overeenkomstig artikel 4 
ingesch reven merk betreft, aan den inzender 
wo,:dt bekend gemaakt door beteekening van
wege den verzoeker of het Openbaar 1\'linisterie 
van bet verzoek of de vordering en bet daarop 
gegeven appointement, binnen veertien dagen 
na de dagteekening van dit laatste." 

17 . In het zevende lid van artikel 17 wordt 
v66r het woord ,,overeenkomst" ingevoegd 
bet woord : ,,gewijzigde" . 

18. In bet derde lid van artikel 18 worden 
na het woord ,,partijen" ingevoegd de woor
den : ,,of alleen van de verkrijgende partij in
dien ook de overgang van het merk voldoende 
blijkt uit het in het vorige lid bedoelde uit
treksel", en na het woord ,,bericht" de woor
den: ,,van de aanteekening aldaar". 

19. In artikel 19 worden na de woorden: 
,,gelijk mede" ingevoegd de woorden: ,,van 
het verzoek om aanteekening". 

20. Aan artikel 19 wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende: 

,,Geen aanteekening van den overgang van 
zoodanig merk heeft plaats indien die o,ver
gang geschiedde aan iemand, geen Nederlander 
zijnde, die n iet woont in een der Staten, toe
getreden tot de voormelde overeenkomst van 
Madrid, of niet aldaar heeft eene inrichting 
van nijverbeid en handel, te goeder trouwe 
opgericbt en werkelijk dienende tot het uitoe
fenen van nijverheid of handel." 

2 1. Het tweede lid van artikel 20 wordt 
gelezen als volgt : 

,,Voor de toepassing van artikel 6 van dit 
besluit worden die merken geacht o-veeeenkom
stig artikel 3 te zijn ingezonden." 

22. In het eer te lid van artikel 21 worden 
de woorden ,,door bet Hulpbureau" vervangen 
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door de woorden: ,,mits v66r 1 October 1905 
gedaan, door het Hulpbureau". 

23. N•. 1 van artikel 21 wordt gelezen als 
volgt: 

,,1°. wat artikel 6 betreft het merk geacht 
wordt overeenkomstig artikel 3 te zijn inge
zonden." 

24. N°. 2 van artikel 21 wordt gelezen als 
volgt: 

,,2°. weigering van e~ne v66r 1 O~tober 1905 
gevraagde inschrijving niet geoorloofd en een 
verzoek of eene vordering tot nietigverklaring 
van de inschrijving niet ontvankelijk is." 

25. De n••. 3 en 4 van artikel 21 en arti
kel 22 vervallen. 

26. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Kolonien en van Justi• 
tie zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, 

Soestdijk, den 3lsten Mei 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, (get. ) lDENBURG. 
De Minister van Justitie, (get.) J. A. LoEFF. 

(Uitgeg. 21 Juni 1905.) 

31 Mei 1905. BESLUIT, houdende wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 9 November 1893 (Nederlandsch Staats
blad n•. 161, Publicatieblad n•. 20), hou· 
dende bepalingen op de fabrieks- en han
delsmerken. S. 149. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Kolonien en van Justitie 
d.d . 15 Maart 1905, lit. A•, n•. 57, en van den 
15den Maart 1905, afdeeling 2 a, n•. 408; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 April 1905, n•. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 Mei 1905, lit. A•, n°.14, 
en van 23 Mei 1905, 2de afdeeling A, n•. 380; 

Gelet op de bij de wet van 7 J uni 1902 (Pu
blicatieblad n•. 37) goedgekeurde, den 14den De
cember 1900 te Brussel gesloten overeenkom
sten tot bescherming van den il;ulustrieelen 
eigendom; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het derde lid van artikel 2 van het 

Koninklijk besluit van 9 November 1893 (Ne
derlandsch Staatsblad n•. 161, Publicatieblad 
n•. 20), houdende bepalingen op de fabrieks 
en handelsmerken in Curafao, wordt gelezen 
als volgt: 

,,Hij die aan het Hulpbureau voor den indus
trieelen eigendom een merk heeft ingezonden 
binnen den termijn van vier maanden, nadat 
hij het merk met inachtneming van artikel 6 
der internationale overeenkomst tot bescher
ming van den industrieelen eigendom den 
20sten l\faart 1883 te Parijs gesloten (Nede1·
landsch Staatsblad 1884, n• . 189, Publicatieblad 
1890, n•. 2) in een der tot die overeenkomst toege
treden Staten regelmatig heeft gedeponeerd, 
wordt geacht van dat merk reeds bij den aan
vang van dien termijn in Owra,ao gebruik te 
hebben gemaakt." 

2. Aan artikel 2 van dat besluit wordt een 
vierde lid toegevoegd, luidende: 

,,Hij die een merk waaronder zijn fabrieks
of handelswaren zijn tentoongesteld op eene 
officieele of officieel erkende internationale 
tentoonstelling, op het grondgebied van een 
der tot de voormelde internationale overeen• 
komst van Parijs toegetreden Staten gehouden, 
binnen zes maanden na de opening dier ten• 
toonstelling aan het Hulpbureau voor den 
industrieelen eigendom ter inschrijving voor 
die soort van waren overeenkomstig artikel 3 
inzendt, wordt geacht van dat merk reeds in 
Ourafao gebruik te hebben gemaakt, op den 
dag, waarop het ter onderscheiding van dezelfde 
soort zijner waren ter tentoonstelling aanwe
zig was. Tot bewijs van den dag dier aan 
wezigheid kan het Hulpbureau voor den indus• 
trieelen eigendom de overlegging vorderen van 
eene gewaarmerkte verklaring van het bestuur 
der tentoonstelling, of, te zijnen genoege, van 
andere bevoegde zijde afkomstig." 

3 . Na artikel 2 wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende: 

,,A.rt. 2bis. Eene inschrijving van een merk 
ten name van meer dan een rechthebbende 
is alleen dan geoorloofd, indien deze allen ge
zameniijk gerechtigd zijn tot de fabriek of 
handelsinrichting tot onderscheiding van welker 
waren het merk bestemd is. 

Tot bewijs van dit laatste kan bet Hulp
bureau voor den industrieelen eigendom de 
overlegging vorderen van een gewaarmerkt 
uittreksel van de akte, waaruit van de gezamen
lijke gerechtigdheid blijkt." 

4 . In het eerste lid van artikel 3 wordt de 
aanhef der tweede zinsnede, in plaats van ,,In" 
gele.zen : ,,Bij" en worden v66r het woord 
,,woonplaats" ingevoegd de woorden: ,,volle
dige naam en de". 

5 . Aan het slot van het eerste lid van arti
kel 3 wordt de volgende zinsnede toegevoegd: 

,,Indien de beschrijving de kleur van het 
merk als onderscheidend kenmerk vermeldt, 
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stelt de inzender een door bet Hulpbureau 
voor den industrieelen eigendom te bepalen 
getal afdrukken in kleur van bet merk ter be· 
scbikking van dat Hulpbureau ." 

6 . De eerste zinsnede van het derde lid van 
artikel 3 wordt gelezen als volgt : 

,,Het merk mag geene woorden of voorstel
lingen bevatten, die in strijd zijn met de goede 
zeden, of waardoor bet gebruik van bet merk 
in strijd zou zijn met de openbare orde." 

7. In bet eerste lid van artikel 4 wordt in 
plaats van ,,drie" gelezen ,,acht". 

8 . Het eerste lid van artikel 6 wordt ge
lezen als volgt : 

,,De ingezetene van Cura,ao en de niet inge
zetene aldaar bebbende eene inrichting van 
nijverheid of bandel, te goeder trouwe opge
richt, en werkelijk dienende tot bet uitoefenen 
van nijve rbeid of bandel, die z icb van 7,ijn 
ingevolge artikel 3 ingezonden merk voor 
dezelfde soort van waren de bescberming wil 
verzekeren ook in andere Staten, toegetreden 
tot de bij de wet van 12 December 1892 
(Nederlandsch Staatsblad n•. 270, Publicatieblad 
1893, n• . 2) goedgekeurde, den 14den April 1891 
te Mad-rid gesloten overeenkomst, zendt aan 
het Hulpbureau voor den industrieelen eigen• 
dom nog vier exemplaren, waarvan een onder· 
teekend. eener duidelijke afbeelding van dat 
merk, eene in de Franscbe taal gestelde en 
onderteekende opgave van de soort van waren, 
waarvoor bet merk bestemd is, en een cliche 
beantwoordende aan de bij bet vorige artikel 
gestelde eischen. Indien de kleur van bet 
merk een onderscbeidend kenmerk daarvan 
is, maakt de inzender daarrnn melding in eene 
bij te voegen eveneens onderteekende bescbrij
ving van het merk en stelt hij ter bescbikking 
van het Hulpbureau voor de!) industrieelen 
eigendom een door dat Hulpbureau te bepalen 
getal afdruken in kleur van bet merk." 

9 . Het derde lid van artikel 6 wordt gelezen 
als volgt: 

,,Bij de inzending is voor een merk een be
drag van zestig gulden te voldoen ; voor elk 
volgend merk, gelijktijd ig met bet eerste en 
door of namens denzelfden inzender ingezon
den, een bedrag van dertig gulderi. 

In geen geval geschiedt teruggave van het
geen dienovereenkomstig is betaald." 

10. Het vijfde lid van artikel 6 wordt gelezen 
als volgt : 

,,Indien of zoodra bet merk overeenkomstig 
artikel 4 is ingeschreven, zendt bet Hulpbureau 
voor den industrieelen eigendom, onder bijvoe
ging van een bedrag van vijf en vijftig gulden 
voor een merk en van een bedrag van vijf en 

twintig gulden voor elk volgend merk, gelijk
tijdig met bet eerste en door of namens den
zelfden inzender ingezonden, de drie niet onder
teekende exemplaren der in het eerste lid be
doelde afbeelding en de daar gevorderde in de 
Franscbe taal gestelde en de onderteekende op
gave van de soort van waren met het cliehe en, 
in het geval van de laatste zinsnede van bet 
eerste lid van dit artikel, een door het Bureau 
te 's <h·avenhage te bepalen getal afdrukken in 
kleur van bet merk, onverwijld aan dat Bureau, 
betwelk zorgt voor de onverwijlde aanvrage 
van inscbrijving aan het Internationaal Bureau 
te Bern." 

11 . In bet eerste lid van artikel 7 wordt na 
,,voormelde overeenkomst van Madrid" inge
lascbt : ,,zooals die overeenkomst is gewijzigd 
bij de additioneele akte den 14den December 
1900 te Brussel geteekend en goedgekeurd bij 
de wet van 7 J uni 1902 (Nede-rlandsch Staats
blad n•. 85, Publicatie/Aad n•. 37)". 

In datzelfde lid wordt in plaats van ,,drie" 
gelezen ,,acbt". 

12. In bet eerste lid van artikel 8 worden 
na bet woord ,,schriftelijk" ingevoegd de woor
den: ,,onder opgaaf van redenen" en wordt 
in plaats van ,.drie" gelezen ,,acht". 

13. In bet eerste lid van artikel 9 wordt in 
plaats van ,,kan deze" gelezen : ,,of den naam 
of de firma bevat , waarop een antler recbt 
beeft, kan bij, d ie beweert zoodanig recbt te 
bebben, onverminderd andere h em ten dienste 
staande rechtsm1ddelen", en wordt in plaats 
van ,,zes" (waar het voor de tweede maal voor
komt) gelezen ,,negen." 

t 4 . In artikel \J wordt tusschen bet eerste 
en bet tweede lid een nieuw lid ingevoegd 
van dezen inhoud : 

,,Ook na verloop van de in het eerste lid 
vermelde termijnen kan de daar genoemde 
rechtbebbende op gelijke wijze de uietigver
klaring der inschrij,ingverzoeken , ingeval zijn 
recht nit een recbterlijk gewijsde blijkt." 

De aanhef van bet laatste lid van artikel 9 
wordt gelezen: 

,,Binnen b et tijdsverloop in het eerste lid 
genpemd, kan" enz. 

Voor ,,bet vorige lid" wordt daar gelezen 
,,bet eerste lid". 

15. Aan het tweede lid van artikel 11 
wordt ee"u. tweede zinsnede toegevoegd, lui
dende: 

,,Het verzoek en bet daarop door bet Hof 
van Justitie gegeven eenvoudig appointement 
tot bepaling van den dag der bebandeling wor
den vanwege den verzoeker aan het Hoofd 
van dat Hulpbureau beteekend, binnen veer-
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tien dagen na de dagteekening van dat appoin
tement." 

16. Het slot van bet derde lid van artikel 11 
wordt gelezen als ,olgt: 

,,en, indien bet ecn overeenkomstig artikel 4 
ingescbreven merk betreft, aan den inzender 
wordt bekend gemaakt door beteekenin~ van
wege den verzoeker of bet Openbaar Ministerie 
van bet verzoek of de vordering en het daarop 
gegeven appointement, binnen veertien dagen 
na de dagteekening van <lit laatste." 

17. In het zevende lid van artikel 17 wordt 
,66r bet woord ,,overeenkomst" ingevoegd bet 
woord ,,gewijzigde" . 

18. In bet derde lid van artikel 18 worden 
na bet woord ,,partijen" ingevoegd de woor• 
den : ,,of alleen van cle verkrijgende partij 
indien ook cle overgang van bet merk vol
doencle blijkt uit bet in het vorige lid becloelde 
uittreksel", en na het woord ,,bericbt" de 
woorclen : ,.van de aanteekening alclaar" . 

19. In artikel 19 worclen na de woorden 
,,gelijk mede" ingevoegd de woorden: ,,van bet 
verzoek om aanteekening" . 

20. Aan artikel 19 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende: 

,,Geen aanteekening van den overgang van 
zoodanig merk beeft plaats indien die over
gang geschieclde aan iemand, geen Nederlander 
zijnde, die niet woont in een der Staten, toe
getred_en tot de voormelde overeenkomst van 
Madrid, of niet aldaar beeft eene inrichting 
van nijverbeicl en bandel, te goeder trouwe 
opgericht en werkelijk dienende tot bet uit
oefenen van nijverbeid of bandel. " 

21. Het tweecle lid van artikel 20 wo dt ge
lezen als volgt : 

,,V oor de toepassing van artikel 6 v n dit 
besluit worden die merken geachi overeen
komstig artikel 3 te zijn ingezonden." 

22. In bet eerste lid van artikel 21 worden 
de woorden ,,door bet Hulpbureau" vervangen 
door de woorden: ,,mits v66r 1 October 1905 
gedaan , door bei Hulpbureau". 

23. N°. 1 van artikel 21 wordt gelezen als 
volgt: 

1°. wat artikel 6 betreft bet merk geacht wordt 
overeenkorn stig a1·tikel 3 te zijn ingezonden." 

24. N°. 2 van artikel 21 wordtgelezenalsvolgt: 
,,20. weigering van eene v66r 1 October 1905 

gevraagde inschrijving niet geoorloofd en een 
verzoek of eene vordering tot nietigverklaring 
van de inschrijving niet ontvankelijk is." 

25. De n°•. 3 en 4 van artikel :ll en artikel 22 
,ervallen. 

26. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Onze )linisters van Kolonien en van Justitie 
zijn, ieder ·voor zooveel hem aangaat, belast 
met de nitvoering van dit besluit, dat in bet 
Staatsblad zal worden geplaaist en waarvan 
afschrift zal worden gezondeu aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 31sten ::\fei 1905. 
(get.) WILHJ<J LM I N A. 

De Minister van Koloniiin, (ge t.; lDENBURG. 
De Ministe1· wn Jitstitie, (get.) J. A. LoEFF. 

(Ui tgeg. 22 Juni 1905.) 

3 Juni 1905. BESLUIT, tot vernietiging van 
de besluiten van bLU'gemeester en wet
houders Yan Appeltern van 15 Februari 1905, 
nos. 663, 664 en 665, waarbij vergunningen 
voor den kleinhandel in sterken drank 
zijn verleend. S. 150. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 April 1905, 
n°. 3410, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende de besluiten van burgemeester en 
wethouders van Appeltern van 15 ]!'ebruari 1905, 
n°•. 663, 664 en 665, waarbij onderscheidenlijk 
aan J OHANN.A. TIMMERMANS te Maasbommel, 
aan J OAN 'ES LAS te Maasbo1nmel, en aan 
GERARD.A. V.A.NDE - HuRK,weduwevanJOH.A.N· 
NES VAN lNGEN, te Alphen, vergunning voor 
den kleinbandel in sterken drank is verleend; 

Overwegende, dat die vergunningen zijn ver
leend op grond van artikel 55, l ste lid, der 
Drankwet (Staatsblad 1904 n°. 235), terwijl het 
in artikel 4 dier wet bedoelde maximum aan tal 
vergunningen voor de gemeente Appeltern was 
overschreden ; 

dat artikel 55, l ste lid, van die wet o. rn. 
bepaalt, dat voor de localiteiten, waarin op 
1 Mei 1881 zonder strijd met wet of veror
dening sterke drank werd verkocbt, de ver
gunning behoudens in de daar bedoelde ge
vallen, niet kau worden geweigerd, zoolang 
aan die localiteiten de bestemming om voor 
verkoop van sterken drank in het klein te 
worden gebruikt, niet door een daad van den 
eigenaar of gebruiker is ontnomen; 

dat voor de localiteiten, waarvoor de boven
genoemd~ vergunningen zijn verleend, bij be
sluiteu van burgemeester en wethoud.ers van 
Appeltern van 21 J anuari 1882 vergunningen 
werden verleend onderscheidenlijk aan Jo
HANNA TIMMERMA NS, J OANNES L AS en J o
HANNES VAN lNGEN; 

dat deze personen het vergunningsrecht niet 
meer hebben betaald onderscheidenlijk na 1889, 
1883 en 1882 en daarna · de localiteiten hebben 
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gebezigd voor den verkoop alleen rnn anderen 
dan sterken drank; 

dat door deze dadcn van de gebruikf>r~ aan 
die localiteiten de bestemming om voor ver
koop van sterken drank in het klein te wor
den gebruikt, is ontnomen; 

dat dus artikel 55, lste lid der Drankwet 
niet meer van toepassing was; 

dat mitsdien bovenvermelde besluiten van 
burgemeester en wethouders van Appeltern in 
strijd zijn met artikel 55 der Drank wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Gehoord den Raad van State (advies van 

16 :Mei 1905, n°. 26); 
Gezien bet nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandscbe Zaken van 2i Mei 
1905, n°. 5121, afdeeling BinnenlandschBestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermelde besluiten van burgemeester 

en wetbouders v~n 15 Februari 1905, n°•. 663, 
664 en 665, te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
betwelk in bet Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

oestdijk, den 3den Juni 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De 11li11. van Binnenl. Zaken, (get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 22 Juni 1905.) 

3 .Jtmi 1905. WET, tot berziening van eenlge 
artikelen der wet tot regeling van het 
lager onderwijs en aanvulling der wet tot 
regeling der financieele verhouding tus
scben het Rijk en de gemeenten en ber
ziening der algemeene regelen ten aanzien 
der plaatselijke belastingen. S. 151. 

Bijl. Hand. 2• Kame,· 1903104, n°. 198, 1-3; 
1904/06 n°. 39, 1-42. 

Hand. id. 1904/06, bladz. 1397-1417, 1419-
1441, 1443- 1464, 1466-1481, 1531-1670, 1572-
1621,1628-1660,1652-1676,1678-1726,1776-
1849, 1863-1897, 1899-1926, 1927-1933, 1957. 

Hand. 1° Karner 1904/05, bladz. 452-464, 
474- 480, 487-617. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
dat bet wenschelijk is de artikelen 15 sub e, 
26, 39, 41, tweede lid, 44 sub b, 46, 64bbis en 
61, eerste lid sub b der wet tot regcling van 
bet lager onderwijs, zooals die laatstelijk /s 
gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1901 (Staats
blacl n°. 187) te herzien en in verband daar
mede de wet tot regeling der financieele ver
houding tusschen bet Rijk en de gemeenten 

en berziening der algemeene regelen ten aan
zien der plaatselijke belastingen van 24 Mei 
1897 (Staatsblacl n°. 166) aan te vullen; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De artikelen 26, 41, tweede lid, 

44 sub b, 46, 64bis van de wet tot regeling van 
bet lager onderwijs worden gelezen als volgt: 

Art. 26. Aan elken onderwijzer wordt een 
vaste jaarwedde toegelegd. Die jaarwedde be
draagt ten minste : 

1 °. voor bet hoofd eener school : 
A. gelegen in een gemeente of gedeelte eener 

gemeente, behoorende tot de acbtste of negende 
klasse dcr tabel, bedoeld in art. 5 der wet tot 
regeling der Personeele belasting van 16 April 
1896 (Staatsblad n°. 72), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 14 Juli 1904 (Staatsblad n°. 146): 

a. met minder dan vijf dienstjaren, zeven
honderd vijftig gulden ; 

b. met vijf en meer docb minder clan tien 
dienstjaren, achthonderd gulden; 

c. met ticn en meer doch minder dan vijf
tien dienstjaren, achthonderd vijftig gulden; 

d. met vijftien en meer docb minder clan 
twintig dienstjaren, negenbonderd gulden; 

e. met twintig en meer dienstjar,n:i, negen-
honderd vijftig gulden; . 

B. gelegen in een gemeente of gedeelte eener 
gemeente, beboorende tot de zesde of zevende 
klasse der sub A vermelde tabel: 

a. met minder dan vijf dienstjaren, acht
honderd vijftig gulden ; 

b. met vijf en meer docb minder dan tien 
dienstjaren, negenhonderd gulden; 

c. met tien en meer docb minder dan vijf
tien dienstjaren, negenhonderd vijftig gulden; 

d. met vijftien en meer docb minder dan 
twintig dienstjaren, een duizend gulden; 

e. met twintig en meer dienstjaren, een 
duizend vijftig gulden ; 

G. gelegen in een gemeente of gedeelte eener 
gemeente, behoorende tot de derde, vierde of 
vijfde klasse der sub A vermelde tabel: 

a. met minder dan vijf dienstjaren, negen
honderd vijftig gulden ; 

b. met vijf en meer <loch minder dan tien 
dienstjareu, een duizend gulden; 

c. met tien en meer docb minder dan vijf
tien dienstjaren, een duizend vijftig gulden; 

d. met vijftien en meer doch minder dan 
twintig dienstjaren, een cluizend eenhonderd 
gulden; 

e. met twintig en meer dienstjaren, een 
duizend een honderd vijftig gulden ; 

D . gelegen in een gemeente of gedeelte eener 
gemeente, behoorende tot de eerste of tweede 
klasse cler sub A vermelde tabel : 
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a. met minder dan vijf diemtjaren, een 
duizend vijftig gulden ; 

b. met vijf en meer doch · minder dan tien 
dienstjaren, een duizend eenhonderd gulden; 

c. met tien en meer doch minder dan vijftien 
dienstjaren, een duizend eenhonderd vijftig 
gulden; 

d. met vijftien en meer doch minder dan 
twintig dienstjaren, een duizend tweehonderd 
gulden; 

e. met twintig en meer dienstjaren, een 
duizend tweehonderd vijftig gulden ; 

2°. voor elk der onderwijzers die het hoofd 
der school bijstaan : 

a. met minder dan vijf dienstjaren, vijf
honderd gulden ; 

b. met vijf en meer doch minder dan tien 
dienstjaren, vijfhonderd vijftig gulden; 

c. met tien en meer doch minder dan vijf
tien dienstjaren, zeshonderd gulden; 

d. met vijftien en meer doch minder dan 
twintig dienstjaren, zeshonderd vijftig gulden ; 

e. met twintig en meer dienstjaren, zeven
honderd gulden; 

3°. voor elk der onderwijzers die het hoofd 
der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, honderd gulden meer en 
wanneer zij den leeftijd van drie en twintig 
jaren volbracht hebben en volgens artikel 24 
moeten aanwezig zijn in scholen met meer 
dan vier onderwijzers, tweehonderd gulden 
meer dan onder 2°., sub a tot en mete bepaald. 

De aanspraak: op verhooging der jaarwedde 
ontstaat: 

a. wegens diensttijd, met den eersten dag 
der maand, volgende op die waarin een dienst 
van 5, 10, 15 en 20 jaren is volbracht; 

b. wegens het bezit der akte van hoofd
onderwijzer, voor onderwijzers die bij hunne 
benoeming niet in het bezit zijn van de ge
noemde akte, met den eersten dag der maand, 
volgende op die waarin bedoelde onderwijzers 
die akte verkrijgen . 

Als diensttijd komt in aanmerking de tijd 
voor en na de invoering dezer wet doorgebracht 
in dienst zoowel aan open bare als aan bijzondere 
lagere scholen, waar het geldt het hoofd der 
school, als zoodanig, en waar het geldt een on
derwijzer tot bijstand van het hoofd der school, 
in die hoedanigheid en als hoofd eener school. 

Door Ons kan, Gedeputeerde Staten der 
provincie gehoord, voor elke provincie bepaald 
worden waar en tot welk bedrag de minima 
van jaarwedden voor de verschillende onder
wijzers aan de onderscheidene klassen van 
scholen hooger zijn zullen dan het bedrag 
hiervoren bepaald. 

De bepalingen van dit artikel gelden niet 
voor de onderwijzers uitsluitend belast met 
het onderwijs in een of meer der vakken, 
genoemd in art. 2, onder h-t. 

Het hoofd der school geniet behalve zijne 
jaarwedde vrije woning, zoo mogelijk met 
eenen tuin. 

Ingeval hem geen vrije woning kan ver
schaft worden, ontvangt hij eene vergoeding 
voor huishuur ten bedrage van ten minste 
honderd vijftig gulden per jaar. 

Elk der mannelijke onderwijzers, die het 
hoofd der school bijstaan, geniet, indien hij 
den leeftijd van acht en twintig jaren heeft 
bereikt en hetzij gehuwd is, hetzij als weduw
naar inwonende minderjarige kinderen heeft, 
eene tegemoetkoming in de h ui shuur ten be
drage van ten minste vijftig gulden per jaur. 

Met inachtnerning dezer voorschriften wor• 
den de jaarwedden der onderwijzers, de ,er
goeding voor huishuur voor de boofden nm 
scbolen, en de in bet vorig lid bedoelde 
tegemoetkoming, door den gemeenteraad onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten geregelcl. 
Die goedkeuring blijft niet !anger dan tien 
jaren van kracht. 

In geval van hooger beroep bij Ons van bet 
besluit van Gedeputeerdc Staten, wordt bij Onze 
beslissing de vereischte regeling vastgesteld. 

Ai·t. 41, tweede lid. De jaarwedde wordt be
rek;nd met inbegrip van hetgeen de onder
wijzer aan het hoofd eener school geplaatst, 
op grond van art. 26, zesde lid dezer wet, 
geniet. Het bedrag dezer inkomsten wordt 
door Gedeputeerde Staten bepaald. De jaar
wedde der mannelijke onderwijzers, bedoeld 
in het achtste lid van art. 26, wordt berekend 
met inbegrip van de in die wetsbepaling ver
melde tegemoetkoming. 

Art. 44, sub b. b. de vergoeding aan onderwij
zers, aan bet hoofd van schulen staande, wegens 
gemis van vrije wooing, en de in het achtste 
lid van artikel 26 bedoelde tegemoetkoming; 

Art. 45. Door het Rijk wordt over elk dienst
jaar aan de gemeente eene bijdrage verleend : 

1°. a. voor elk hoofd eener school 1Jn voor 
elk der onderwijzers, die het boofd der school 
bijstaan , voor zoover die bijstand volgens 
artikel 24 verplicht is, de minima-jaarwedden 
waarop zij volgens artikel 26 aanspraak hebben; 

b. indien het aan de school verbonden onder
wijzend personeel het minimum van onder
wijzers, bij artikel 24 gesteld, overschrijdt: 

voor scholen van meer dan vier en twintig 
en minder dan een en veertig leerlingen, Yoor 
een onderwijzer de min imum-jaarwedde, waarop 
hij volgens art. 26 aanspraak heeft; 
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voor scholen ,·an meer dan ,certig en minder 
clan driehonderd tien leerlingen, tweehonderd 
zestig gulden voor een onderwijzer; 

voor scholen van driehonderd tien en meer 
leerlingen, tweehonderd zestig gulden per onder
wijzor, voor ten hoogtse twee onderwijzers ; 

doch omvat het onderwijs behalve de vak
ken a-k tevens ten minste twee der vakken 
onder l , m en n, en het vak onder p van 
artikel 2 genoemd : 

voor cholen van negentig en minder leer
lingen , driehonderd tien gulden voor een 
ondi:rwijzer; 

voor scholen van een en negentig tot en met 
eenhonderd negen en negentig leerlingen, 
driehonderd tien gulden per onderwijzer, voor 
ten hoogste twee onderwijzers; 

voor scholen van tweehonderd en meer leer
lingen, driehonderd tien gulden per onder
wijzer, voor ten hoogste drie onderwijzers; 

c. voor elk der mannelijke sub a en b be
doelde onderwijzers, die het hoofd der school 
bijstaan, mits zij den leeftijd van acht en 
twintig jaren hebben bereikt en hetzij gebuwd 
zijn, betzij als weduwnaar inwonende minder
jarige kinderen hebben, vijf en twintig gulden. 

lndien de bijdragen sub a, b en c verschul
digd zijn over gedeelten van een jaar, wordt 
voor de berekening het jaar op 360 en de 
maand op 30 dagen gesteld . lndien bij de 
berekening van het aantal volgens den maat
staf vnn artikel 24 verplichte onderwijzers, 
leerlingen beneden de zes jaren zijn meegeteld, 
worclt voor cle vaststelling van de sub a be
doelde bijdrage, bet aan tal verplichte onder
wijzers bernkencl, gelijk dit zijn zou, inclien 
deze leerlingen buiten aanmerking waren ge
laten. Eveneens blijven voor de berekening 
van de bijdrage sub b, de leerlingen beneden 
de zes jaren buiten aanmerking. 

2°. vijf en twintig ten honderd van de ko ten 
wegens bet sticbten, verbouwen of aankoopen 
van schoollokalen voor zoover die niet komen 
ten laste van audereu of op and ere wijze wordeu 
gevondon. W ordt voor het stichten van school
lokalen gl'Ond gebruikt, die eigendom der ge
meente is, dau wordt de waarde van dieu 
grond door drie deskundigen op kosten van 
de gemeente bepaald. Van die waarde wor,lt 
vijf en twintig ten honderd uitgekeerd, waarop 
aanspraak wordt verkregen in het jaar, waarin 
cle scboollokalen voltooid worden opgeleverd. 

Voor de sub 1°. vermelde bijdrage komen 
niet in aanmerking de scholen waar de op
brengst der scboolgelden eene inkomstoplevert 
.an gemiddeld tacbtig gulden of meer per 
leerling en per jaar. 

Voor de berekening daarvan dient tot grond
slag bet aautal leerlingen, waarnaar , olgen 
den maatstaf in art. 24 vermeld, het aantal 
onderwijzers geregeld wordt. 

Voor de sub 1°. vermelde bijdrageu komen 
mede niet in aanmerking de scholen, waar, 
bij vacature in het onderwijzend personeel, 
tusscheu het ontstaan daarvan en cle aanvaar
ding zijner betrekking door den benoemde, 
een langere tijd verloopt clan : wat bet hoofd 
der school betreft, van ze maanden, wat de 
overige, onderwijzers betreft, van vier maanden. 

Indien niet is voldaan aan den eisch, in het 
voorgaande lid ge teld , kan door Ons, in 
bijzondere omstandigheden, voor een bepaalden 
tijd ontheffing worden Yerleend, indien bet 
gemeentebestuur v66t· bet einde van bet jaar, 
volgende op dat, waarin de vacature had 
moeton zijn vervuld, een daartoe strekkend 
verzoek aan Ons indient. 

Voorschriften omtrent de uitvoering dezer 
bepalingen worden bij algemeenen maatregel 
van bestuur gegeven, met inachtneming van 
het beginsel, dat, behoudens aanvulling of 
terugbetaling na aflo p rnn bet dienstjaar, de 
uitkeering der bijdrage ge chiedt; 

a. bij voorsohot: 
die, sub 1°. a bedoelcl, naar bet aantal onder

wijzer dat ingevolge bet bepaalde bij de 
artikelen 23 en 24 aan de school moet ,·er
bonden zijn; 

die sub 1 °. b en c bedoeld, voor zoover bet 
aantal op 1 Januari van bet dienstjaar aan de 
school verbonden onclerwijzers voor die bij
drage in aanmerking komt; 

b. die, sub 2°. becloeld, in verband met de 
betalingstermijnen, of nadat de aanspraak is 
verkregen. 

Art. 54bis. Door het Rijk wordt over elk 
dienstjaar aan de besturen der bijzondere lagere 
scholen eene bijdrage verleend volgens den
zelfden maatstaf al bij artikel 45 sub 1°. aan 
de gemeente ten behoeve der openbare lagere 
school wordt toegekend, mits: 

1°. de school staat onder het bestuur van 
eene instelling of vereeniging, die rechtsper
soonlijkbeid bezit; 

2°. het leerplan aan clen arrond issements
schoolopziener wordt meegedeeld en het onder
wijs de vakken omvat in artikel 2 vermeld 
onder a-i al mede k, tenzij wat dit laatste 
vak betreft, blijke dat de schoolgaande kin
deren daarin elders voldoend onderwijs ont
vangen; 

3°. dat onderwijs gegeven wordt gedurende 
ten minste twintig uren per week, waarvan 
ten hoogste twee uren in het vak vermeld 
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onder k van artikel 2, volgens een aan den 
arrondissements-schoolopziene1; rriedegedeelden 
en in een der schoolvertrekken op eene zicht
bare plaats opgehangen rooster van lesuren, 
waarop tevens de feestdagen en vacantietijden 
zijn vermeld ; 

4°. het aantal onderwijzers voldoet aan de 
eischen, voor de openbare scholen gesteld in 
de artikelen 23 en 24, het derde lid uitge
zonderd , en geen onderwijzer voor !anger dan 
een jaar tijdelijk wordt aangesteld : 

5°. het hoofd der school en de onderwijzers, 
-die het hoofd der school bijstaan, voor zoover 
die bijstand, met inachtneming van bet be
paalde sub 4, volgens artikel 24 verplicht is , 
een jaarwedde en tegemoetkoming in de huis
hu ur genieten ten minste gelijk aan de be
dragen waarop de openbare onderwijzers vol
gens artikel 26 dezer wet aanspraak hebben; 

6°. de onderwijzers in bet bezit zijn van 
eene door het bestuur der school'onderteekende 
akte van benoeming, vermeldende: naam en 
voornamen van den benoemde., bepaling of de 
benoeming voor vast of voor welk tijdvak zij 
is geschied, de bezoldiging, het bedrag van 
de tegemoetkoming, bedoeld sub 5 van dit 
artikel, bepalingen in verband met het ver
vullen van m ilitieplichten door de onderwijzers, 
de regeling ter voorziening in geval van lang
durige zi kte, bepaling omtrent den weder
zijdschen termijn van opzegging, zoornede de 
verdere bij algemeenen maatregel van bestuur 
aan te geven voorwaarden; 

7°. de voor vast of voor een bepaald tijd
vak benoemde onderwijzers die, voordat zij 
den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of het 
tijdvak, waarvoor zij zijn aangesteld, is ver
loopen , anders dan op eigen verzoek worden 
ontslagen, van dat ontslag in beroep kunnen 
komen bij eene co=issie, aan wier uitspraak 
het schoolbestuur zich heeft te onderwerpen. 
Dat beroep moet schriftelijk worden ingediend 
bij den voorzitter der co=issie binnen tien 
dagen nadat het ontslag sch ri£telijk ter kennis 
van den onderwijzer is gebracht. Rangende 
het beroep blijft de onderwijzer in het genot 
zijner jaarwedde. De commissie van beroep 
moet haar werkkring uitstrekken over ten 
minste twaal£ bijzondere scholen, die op de 
in dit artikel bedoelde Rijksbijdragen aanspraak 
maken, tenzij Wij in bijzondere gevallen daar
,oor een lager cijfer vaststellen. Zij moet be
staan uit zeven leden waarvan drie leden 
worden gekozen door de besturen en drie 
leden door het personeel der in de vorige 
zinsnede bedoelde scholen, terwijl deze zes 
leden het zevende lid, te,ens voorzitter, kiezen. 

De leden dezer commissie mogen geen zitting 
hebben in het bestuur, noch dee! uitmaken 
van het personeel eener lagere school. 

Voor die bijdrage komen niet in aamnerking 
de bijzondere scholen : 

a. waarvan het aantal leerlingen boven zes 
jaren, dat als werkelijk schoolgaande bekend 
staat, berekend naar den maatstaf in artikel 24 
vermelcl, minder clan vijf en twintig bedraagt, 
met <lien verstancle, dat voor een school, welke 
reeds eene bijdrage volgens dit artikel genoot, 
doch waar het aantal leedingen beneden 25 
daalt, dat genot gednrende drie achtereen
volgende jaren niet op dien grond verloren gaat, 
mits in geen jaar het aantal daalt beneden 20; 

b. waar de opbrengst der schoolgelclen eene 
inkomst oplevert van gemiddeld tachtig gulden 
of meer per leer ling en per jaar; 

c. wanneer bij vacature in het onderwijzend 
personeel tusschen het ontstaan daarvan en 
de aanvaarding zijner betrekking door den be
noemde, een langere tijd verloopt dan : wat 
betreft het hoofd der school van zes maanden, 
wat de overige onderwijzers betreft van vier 
maanden, behoudens de bepaling van het voor
laatste lid van dit artikel; 

d. waarvan blijkt, dat zij gebouden worden 
als winstgevend bedrijf. 

Voor de berekening van bet sub b vermelde, 
wordt bet voorschrift gevolgd dienaangaande 
bij artikel 45 gegeven. 

De besturen zijn gebouclen aan Onzen Jlfi
nister, met de uitvoering clezer wet belast en 
aan Gedeputeerde Staten der provincie, waarin 
de school is gevestigd, alle inlicbtingen te geven, 
verlangd met betrekking tot litt. a-cl, in bet 
tweede lid van dit artikel vermelcl, en zulks op 
straffe van verval van aanspraak op de bijdrage. 

Door het Rijk wordt over elk dienstjaar aan 
de besturen der bijzondere Jagere scbolen, die 
voor eene bijdrage kracbtens bet eerste lid 
van dit artikel in aanmerking komen, boven
dien verleend: 

A.. eene bijdrage ter tegemoetkoming in de 
kosten om te voorzien in de behoefte aan 
schoollokalen voor scbolen; 

van 40 en minder leerliugen 
41- 90 leerlingen. 
91- 144 

,. 145-199 
,. 200-254 

255-309 
310-364 

,. 365-419 
420-474 

,. 475-529 
530 en meer 

.r 46.00 

135.125 

,. 197.80 
261.05 

,. 324.30 
,. 387.55 

450.80 
,. 514.05 
,. 577.80 

640.55 
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mits voldaan wordt aan de regelen bij alge
meenen maatregel van bestuur, zoowel in het 
belang van de gezondheid als van het onder• 
wijs vastgesteld omtrent den bouw en de in· 
richting der lokalen, alsmede omtrent het aan
_tal kinderen dat daarin mag ,vorden toegelaten; 

B. eene bijdrage in de kosten van het her• 
halingsonderwijs, volgens denzelfden maatstaf 
en op dezelfde voorwaarden als bij artikel 46bis 
aan de gemeenten ten behoev~ van dat onder· 
wijs wordt toegekend. 

Van de bijdragen, overeenkomstig het eerste 
lid berekend, wordt afgetrokken het bedrag 
van de minimum-jaarwedde van den onder· 
wijzer, die 

1°. handel drijft of eenige nering of beroep, 
be halve het geven van onderwijs, uitoefent; of 

2<'. niet-kerkelijke ambten of bedieningen 
bekleedt of gedoogt, dat te zijnen huize handel 
of nering gedreven of eenig beroep, beB'alve 
h et geven van onderwijs, uitgeoefend wordt 
door de leden van het gezin, tenzij Gedepu 
teerde Staten, den districts- choolopziener ge• 
hoord, vrijstelling hebben verleend. 

Jaarlijks in de maand Januari zendt het be
stuur, dat op Rijksbijdragen krachtens dit ar
tikel over het voorgaande jaar aanspraak 
maakt, aan de Gedeputeerde Staten van de 
provincie waarin de school is gevestigd , zijne 
daartoe strekkende aanvrage, vergezeld van : 

a. de door de onderwijzers, bedoeld bij het 
eerste lid sub 5, voor salaris afgegeven qui
tantien; 

b. eene verklaring van de aan de school 
verbonden onderwijzers dat aan de voorschrif
ten van het eerste lid sub 6 en 7 is voldaan. 

Deze beslissen v66r 1 Mei daaraanvolgende, 
of de school voldoet aan de eischen en voor
waarden in dit artikel tot het verleenen der 
aangevraagde Rijksbijdragen gesteld, bepalen 
het bedrag dier Rijksbijdragen en deelen hun 
besluit onverwijld mede aan Onzen Minister 
met de uitvoering dezer wet belast, alsmede 
aan den inspecteur van het lager onderwijs, 
in wiens ambtsgcbied de school is gevestigd, 
en aan het bestuur dat de aanvrage deed. 

Binnen dertig vrije dagen na de dagteekening 
van dat besluit kan daarvan bij Ons in beroep 
worden gekomen door Onzen Co=issaris in 
de provincie en door den inspecteur en het 
bestuur, in het vorige lid bedoeld. 

Het bedrag, waarop het bestuur aanspraak 
mocht kunnen maken, wordt alsdan bij Onze 
eindbeslissing vastgesteld. 

Wanneer een bestuur niet heeft voldaan 
aan de voorwaarde, vervat in bet tweede lid , 
sub c, van dit artikel en bet daarvan ten tijde 

dat de vacature had bebooren te zijn aange
vuld den arrondissements-schoolopziener in 
kennis gesteld heeft, kan van die voorwaarde 
door Ons ontheffing worden verleend, indien 
het in de maand Januari na afloop van het 
kalenderjaar een daartoe strekkend verzoek 
aan Ons indient, en Ons blijkt dat bet ondanks 
het aanbieden van eene behoorlijke jaarwedde 
niet bij machte is geweest de vacature binnen 
den gestelden termijn te doen vervullen. Het 
bestuur zendt alsdan de aanvrage, in hetzevende 
lid van dit artikel bedoeld, binnen eene maand 
na de dagteekening ,an Ons besluit aan Ge
deputeerde Staten, die daarop binnen drie 
maanden beslissen. 

Voorschriften omtrent de uitvoering van 
dit artikel zoomede regelen betreffende de 
verdere samenstelling en werking der in het 
eerste lid sub 7 bedoelde commissie van beroep 
worden bij algemeenen niaatregel van bestuur 
gegeven. 

2. De artikelen 15 sub e, en 61, eerste lid, 
sub b van de. wet tot regeling van het lager 
onderwijs worden gelezen als volgt: 

Art. 15 , sub e. e. de scholen voor doof
stommen, blinden, spraakgebrekkigen, zwak
zinnigen en idioten ; 

Art. 61 , eerste lid, sub b. b. het bewijs van 
minstens tweejarige werkzaambeid als onder
wijzer in Nederland of Nederlandsch-Indie of, 
na het verkrijgen van de akte, vermeld in 
art. 56 onder a, als kweekeling aan eene of 
meer openbare- of bijzondere scholen van lager 
onderwijs of als onderwijzer aan eene of meer 
scbolen voor doofstommen, blinden, spraak
gebrekkigen, zwakzinnigen of idioten, afgegeven 
door het hoofd of de hoofden dier scholen, of 
bet bewijs afgegeven door den bestuurder 
eener door Ons aangewezen kweekschool voor 
onderwijzers, van gedurende twee jaren aan 
die school de lessen ter voorbereiding van dit 
examen na het verkrijgen van de akte ver
meld in art. 56 onder a, te hebben gevolgd; 

3 . Artikel 39 nn de wet tot regeling van 
bet lager onderwijs wordt gelezen als volgt : 

Art. 39. Aan de onderwijzers, die ten ge
volge van de opheffing van de school, waaraan 
:<ij als hoofd of als onderwijzer van bijstand 
verbonden zijn, of ten gevolge van de ophef
fing van hunne betrekking, worden ontslagen, 
en niet in de termen vallen om pensioen te 
genieten, wordt ten laste van het Rijk wacht
geld verleend. 

In de aan de onderwijzers, geen hoofden 
van scholen, te verleenen wachtgelden wordt 
door de gemeente aan het Rijk een bedrag 
vergoed, gelijkstaande aan een vierde van de 
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inkomsten , die aan de betrekking, het laatst 
door den onderwijzer bekleed, waren verbonden. 
Deze verplichting vervalt vijf jaren na den 
dag, waarop het ontslag ingaat, indien de 
onderwijze r op dien dag den leeftijd van 45 
jaren nog niet heeft bereikt. 

Het wachtgeld voor den onderwijzer die bij 
het ingaan van zijn on t slag een diensttijd heeft: 

a. van nog geen vijf jaren : wordt bepaald 
op vijftig-bonderdsten Yan de inkomsten aan 
zijne betrekking verbonden ; 

b. van vijf jaren en meer, maar nog geen 
tien jaren : op vijf en zestig-honderdsten van 
d ie inkomsten ; 

c. van ti en jaren en meer : op tachtig-hon
derdsten van die inkomsten ; 

met dien verstande, dat het wachtgeld niet 
op minder dan J 500 's jaars zal worden be
paald. 

Onder diensttijd in het voorgaande lid wordt 
verstaan de d iensttijd die in aanmerking komt 
voor pensioen . Onder inkomsten in het voor
gaande lid wordt verstaan het gezamenlijk 
bedrag, in art. 41, tweede lid, genoemd. 

Het wachtgeld vervalt : 
a. indien de onderwijzer in de termen komt 

om pensioen te genieten, met den dag waarop 
het pensioen ingaat ; 

b. indien de onderwijzer tot eene betrekking 
van Rijks-, provincie- of gemeentewege wordt 
benoemd, waarvan de bezoldiging met het 
bedrag van bet wachtgeld gelijkstaat of dit 
overtreft , of zoodanige betrekking, hem niet 
van Rijks-, provincie- of gemeentewege op
gedragen aanvaardt , met den dag waarop de 
benoeming ingaat ; 

c. zoodra de onderwijzer, met een dien ttijd 
van m inder dan vij f jaren, zijn wachtgeld 
gedurende het dubbele van zijn diensttijd ge
noten heeft ; 

d. zoodra de onderwijzer, met een diensttijd 
van vijf jaren en meer, maar nog geen tien 
jaren, zijn wachtgeld gedu rende tien jaren 
genoten heeft ; 

e. zoodra de onderwijzer, met een diensttijd 
van tien jaren en meer, maar nog geen twintig 
jaren , zijn wachtgeld gedurende vijftien jaren 
genoten heef t. 

In de gevallen, onder d en e van het voor
gaande lid bedoeld, behouden ·wij Ons de 
bevoegdheid voor, aan den onderwijzer op 
nieuw een wachtgeld toe te kennen , telkenmale 
voor den duur van vijf jaren. Alsdan wordt 
het wachtgeld de eerste maal op het twee-derde 
gedeelte en de volgende malen op de helft 
van h et oorspronkelijk wachtgeld bepaald. 

Bij de aanvaarding van eene betrekking, al 

dan niet van Rijks- , provincie- of gemeente
wege opgedragen, waarvan de bezoldig ing 
lager is dan het wachtgeld , wordt het wachtgeld 
Yerminderd met het bedrag dier bezoldiging. 

Gedurende het vervullen van eene betrek
king, van Rijks-, provincie- of gemeentewege 
voor eenen bepaalden tijd opgedragen , wordt 
het wach tgeld , op den voet van het vijfde en 
zevende lid, geheel of gedeeltelijk geschorst. 

De wachtgelden worden in voile guldens 
verleend. Onclerdeelen van een gulden komen 
daarbij voor een gulden in berekening. 

4 . Tusschen de artikelen 9 en 10 der wet 
-rnn 24 Mei 1897 (Staatsblad n•. 156) tot rege
ling der fi.nancieele verhouding tusschen het 
Rijk en de gemeenten en h erziening der al
gemeene regelen ten aanzien der plaatselijke 
belastingen wordt ingelascht artikel 9bis 
luidende: 

Art. 9bis . De uitkeering, bec1oeld in c1e ar
tikelen ] tot en met 9, worc1t voor elke ge
rneente over 1906 en volgende jaren vermin
derd met het verschil tusschen de sorn, waar
op zij krachtens artikel 45 1° sub a der wet 
op het lager onderwijs, bij voorschot over 1905 
aanspraak zou hebben -gehad , en de som, 
waarop zij over dat jaar bij voorschot aan
spraak had volgens art.ikel 45 1° ub a en b 
dier wet , zooals dat artikel was vastgesteld 
bij c1e wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°.187). 

Y oor gemeenten , waar op 15 Januari 1905 
een lager bezoldiging aan de hoofden van 
scholen werd toegekend dan ingevolge art. 26 
der wet op het lager onclerwijs verschuldigd 
is, wordt het beclrag, c1at volgens het vorig 
lid in aftrek komt, met het verschil vermin
derd. Op gelijke wijze wordt , op verzoek van 
de c1aarbij betrokken gemeente, in mindering 
gebracht het bedrag, waarmede de vermindering 
der uitkeering krnchtens het eerste lid in eenig 
jaar overtreft de vermindering, die de uit
kee ring zou ondergaan , indien het versch il 
t ussch en c1 e beide sommen, in het eerste lid 
bedoeld, over dat jaar ware berekend. 

Indien c1e in het l ste lid bec1oelde uitkeering 
minder bedraagt dan bet in het lste lid in 
verband met het 2de lid van dit artikel be
doelde verschil , wordt de vermindering tot 
het mindere bedrag beperkt. 

Overgangsbepalingen. 

5. Voor de bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde of op wachtgeld gestelde 
open bare onderwijzers rekent de tijd , gedurende 
welken zij wachtgeld genieten, mede voor 
aanspraak op pensioen , behalve in het geval, 
laat~tgenoemd in artikel 39 , eerste lid , cler 
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wet tot regeling van bet lager onderwijs, zoo
als die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
24 J uni 1901 (Staatsblad n°. 187). 

Open bare onderwijzers, die bij h et in werking 
treden dezer wet als ondel'wijzer zijn overge
gaan naar een gemeentelijke school voor zwak
zinnigen, worden, zoolang zij aan eene zooda
nige school werkzaam blijven, voor de toe• 
pass ing van de bepalingen omtrent eigen pen
sioen en omtrent · weduwen- en weezen-pen · 
sioen , als onderwijzers bij het openbaar lager 
onderwijs aangemerkt. 

6 . De wijzigingen, bij deze wet gebracht in 
de artikelen 45 en 54bis der wet op bet lagel' 
onderwijs, worden voor bet eerst toegepast 
op het dienstj aar 1906. Over de voorafgaande 
dienstjal'en blijven de artikelen 45 en 54bis, 
zooals die v66r het in werking treden dezer 
wet luidden, van kracht. 

7. Art. Mbis , zesde lid, van de wet tot 
regeling van bet lagel' onderwijs is niet van 
toepassing op onderwijzers, die bij bet in 
werking treden dezer wet in dienst zijn, zoo
Jang zij in dezelfde gemeente gevestigd blijven. 

8 . De tekst der wet tot regeling van bet 
lager onderwijs wordt v66r 1 Januari 1906 op 
Onzen last in het Staatsb/ad geplaatst, onder 
inachtueming van de in van Regeeringswege 
uitgaande stukken gevolgde spelling, in eene 
doorloopend genummerde reeks van a t"tikelen, 
met wijziging dienovereenkomstig van de 
aanhalingen daarin van artikelen of gedeelten 
van artikelen en met doorloopende nummering 
van de leden van ieder artikel. 

9 . Deze :wet treedt in werking op 1 J anu 
ari 1906, met uitzondering van artikel 8, dat 
terstond in wel'king tl'eedt. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 3den Juni 1905. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mini .•fer van Binnenlandsche Zaken, 

(qet.) K UYPER. 
De Minister va n Financien, 

(get.) H AR'.l'E VAN TECKLENBURG. 
(Uitgeg. 11 J uni 1905.) 

3 Juni 1905. BESLUIT, houdende nadere wij
ziging van bet reglement voor de Konink
lijke Militaire A cademie. 

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

Staat, Minister van Oorlog , en van Onzen 
Minister van Kolonien van 20 Mei 1905, Ilde 
Afd. , n°. 8 en van 26 Mei 1905, L& C, 2de 
Bureau, n° . 66 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

1°. In de tabel behoornncle bij het reglement 
voor de Koninklijke Militaire Academie, vast
gesteld bij bet sedert gewijzigd Koninklijk 
besluit van 6 April 1895 (Staatsblad n°. 40), 
wordt onder C in de dercle kolom achter: 
,,Leeraren in de wiskunde, de natuurkunde , 
,,de scheikunde, de land- en volkenkunde van 
,,Neclerlandsch-I ndie en de Maleische taal", de 
sterkte gebracht van ,,9" op ,,8". 

2°. In de onder 1°. bedoelcle tabel wordt onder 
C in de derde kolom achter: ,,Leeraren in de 
,,militaire en aanverwante vakken", de sterkte 
gebracht van ,,24" op ,,25". 

Onze Ministers van Oorlog en van K olonien 
zijn , ieder voor zooveel hem betreft , belast 
met cle uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer . 

Soestdijk, den 3den Juni 1905. 
(get. ) WILHELMIN A. 

De 1'\!Iinister van Staat, Minister van Oorlog, 
(get.) J. W . BERGANSIUS. 

De Minister van K oloniiin, (get. ) lDENBURG. 

5 Juni 1905. WE'.l' , tot wijziging en aanvul
ling der wet tot regeling van het lager 
onderwijs en der burgerlijke pensioenwet. 
s. 152. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1903/04, n°. 65, 1, 2, 5, 
6; 1904/05, n°. 18, 1-28. 

Hanel. id.1904/05, blaclz.117:.l-1183,1185- 1205, 
1207-1227, 1229-1247, 1249-1269, 1271-1290, 
1305-1313, 1315-1322, 1324-1357, 1359-1379, 
1381, 1382, 1957. 

Hand. l • Kamer 1904/05 , bladz. 430, 473, 
523-525. 

WIJ WILHELl\UNA, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
dat het wenschelijk is recht op pensioen ten 
laste van bet Rijk te verzekeren aan de onder
wijzers, verbonden aan bijzondere scholen en 
aan bijzondere kweekscholen, als becloelcl in de 
wet tot regeling van bet lager onderwijs, zoo
als die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
24 Juni 1901 (S taatsblacl n°. 187) en om naar 
aanleiding hiervan die wet aan te vullen en 
enkele barer artikelen zoomede een bepaling van 
cle burgerlijke pensioen wet nader te wijzigen . 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz '. 
Art. I. § 1. Het 2de lid van art. 38 der wet tot 

regeling van het lager onderwijs wordt gele~ 
zen als volgt: ,,P ensioen wordt insgelijks ver
leencl aan een onderwijzer, die na tienjar igen 
diensttijd nit hoofde van ziels. of lichaams-
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gebreken voor de waarneming zijner betrek
king ongeschikt is en ontslag heeft bekomen 
en aan een onderwijzer, die ontslagen is, na 
door een der oor:-:aken in art. 40, tweede lid, 
vermeld, :-:iels- of lichaamsgebreken te hebben 
bekomen, die hem ongescbikt maken voor de 
verdere waarneming zijner betrekking." 

§ 2. R et 3de lid van art. 38 dier wet wordt 
vervangen door bet volgend lid ; 

.,Een gewe:-:en onderwijzer, wiens betrekking 
Il!\ tienjarigen diensttijd is opgeheven, verkrijgt 
recbt op pensioen na volbracbten vijf en zestig
jarigen leeftijd en voorts wanneer bij ziels- of 
lichaamsgebreken bekomt, die hem ongeschikt 
maken voor de waarneming der betrekking 
van onderwijzer." 

§ 3. R et 4de lid van art. 38 dier wet wordt 
vervangen door bet volgend lid : 

.,Als diensttijd komen in aamnerking alle 
v66r of sedert bet in werking treden dezer wet 
bewezen diensten: 

als ondenvijzer aan Aen open bare school ten 
behoeve van bet lager onderwijs , 

als onderwijzer aan een bijzondere lagere 
school of aan een bijzondere kweekschool tot 
opleiding van onderwijzers, mits die i:liensten 
aanspraak geven op pensioen , 

in eene der overige betrekkingen, die kracb
tens de Burgerlijke P ensioenwet bij de bereke
ning van een burgerlijk pensioen in aanmer
king komen." 

§ 4. Aan art. 40 dier wet wordt een nieuw 
lid toegevoegd : 

.,Met afwijking van bet bepaalde bij bet vorig 
lid wordt bet pensioen van de onderwijzers, 
die ziels- of licbaamsgebreken bekomen, die 
hen voor de verdere waarneming van hunne 
petrekking ongeschikt maken, bepaald op bet 
twee derde gedeelte dier jaarwedde, mits die 
gebreken bet gevolg idjn, hetzij van tegen hen 
in de uitoefening hunner dienstverrichtb1gen 
of ter zake van die uitoefening gepleegde ge
welddadigheden, hetzij van bet volvoeren van 
diensten waarbij gevaar te voorzien was, hetzij 
van ongevallen bij bet verrichten van diensten 
waarbij geen gevaar te voorzien was, indien 
bet ongeval dat de gebreken veroorzaakte niet 
aan de schuld of aan de onvoorzichtigheid 
van den onderwijzer te wijten is. De aanspraak 
op dit pensioen vervalt echter, inclien een !an
ger termijn dan van twee jaren is verstreken 
tusschen den dag, waarop gebreken als in dit 
lid bedoeld, bekomen zijn en dien, waarop de 
onderwijzer ontslagen wordt." 

§ 5. Tusschen bet 2de en 3de lid van art. 41 
dier wet worden ingevoegd twee nieuwe leden, 
luidende als volgt: 

.,In geval van vermindering van wedde wordt 
de in bet lste lid van dit artikel bedoelde bij
drage geheven van de som, die laatstelijk tot 
grondslag der hefting heeft gediend, tenzij de 
belanghebbende het tegendeel verkiezen mocht 
en daarvan, binnen twee maanden nadat die 
vermindering hem kenbaar is gemaakt, schrif
telijk aangifte doet aan hei gemeentebestuur. 

De in het eerste lid bedoelde bijdrage wordt 
door onderwijzers die in den loop van bet 
jaar overgaan van bet bijzonder- naar bet 
openbaar onderwijs, niet betaald over het ge
deelte van bet jaar gedurende hetwelk zij bij 
laatstgenoemd onderwijs werkzaam zijn." 

§ 6. Art. 42 dier wet wordt gelezen als 
volgt: 

.,De bepalingen van de artt. 8, 9, tweede, 
derde en laatste lid, 12, derde lid, 18 tot en 
met 31 der Burgerlijke P ensioenwet zijn op 
de pensioenen der onderwijzers van toepassing. 
Mede is van toepassing art. 5 dier wet, met 
dien verstande intusschen, dat de geneeskun
digen, in bet 2de lid bedoeld, worden be 
noemd door den burgemeester der woonplaats 
van den belanghebbende." 

Art. II. Na art. 54bis der wet tot regeling 
van bet lager onderwijs, worden ingevoegd de 
volgende nienwe artikelen: 

, frt. 54ter. Aan de onderwijzers, verbonden 
aan bijzondere scholen, welker leerplan, wat 
betreft de vakken waarin en de uren per week 
gedurende welke - ond(>rwijs wordt gegeven, 
overeenstemt met hetgeen hieromtrent in art. 
54bis, eerste lid, bepaald is, alsmede aan de 
onderwijzers verbonden aan bijzondere kweek
scholen tot opleiding van onderwijzers, wordt 
ten laste van bet Rijk pensioen verleend in 
de gevallen omschreven in art. 54quater en 
naar de regelen bepaald bij de artt. 54quinquies 
tot en met 54quinclecies. 

In geval van twijfel, of een school voldoet 
aan bet bepaalde in bet vorig lid , wordt daar
omtrent door Ons beslist. 

Tot de onderwijzers in het eerste lid be
doeld, worden niet gerekend de zoodanigen 
die aan bet hoofd van voor bunne eigen 
rekening beheerde sch olen staan. 

Art. 54quater. Recht op pensioen wordt ver
kregen door na volbracbten vijf en zestig
jarigen l.eeftijd bekomen ontslag als onder
wijzer. 

Pensioen, ingevolge bet vorige artikel, wordt 
insgelijks verleend aan dengeen, die na tien
jarigen diensttijd uithoofde van ziels- of 
lichaamsgebreken voor de waarneming zijner 
betrekking ongeschikt is en ontslag heeft be
komen en aan een onderwijzer, die ontslagen 



20' 5 Ju N 1 l 9 0 5. 

i na door een der oorzaken in artikel 54sexies, 
tweede lid, vermeld, ziels- of lichaamsgebreken 
te hebben bekomr.n, die h em ongeschikt maken 
voor de verdere waarneming zijner betrekking. 

:Uede hebben na tienjarigen diensttijd recht 
op pensioen, zoodra zij den ouderdom van 
vijf en zestig jaren volbracht hebben en voorts 
wanneer zij ziels- of lichaamsgebreken be
komen, die hen ongeschikt maken voor de 
waarneming der betrekking van onderwijzer : 

a. onderwijzers verbonden aan een bijzondere 
' Choo!, welke ophoudt te voldoen aan de in 
artikel 54te.·, eerste lid , gestelde eischen ; 

b. onderwijzers, die overgaan naar eene an
dere school, waarvan op het tijdstip van den 
overgnng niet vaststaat, dat zij niet voldoet 
aan de in artikel 54te.·, eerste lid, gestelde 
eischen; 

c. gewezen onderwijzers, wier betrekking 
blijkt te zijn opgeheven; en 

cl. gewezen onderwijzers, die uiterlijk binnen 
een jaar na het verlies hunner betrekking, als 
onderwijzer aan het hoofd komen te staan van 
eene voor hunne eigen rekening beheerde bij
zonclere school of kweekschool. 

A.,-t. 54quinquies. Alie recht op pensioen 
gaat verloren, indieu de onderwijzer: 

1°. hetzij, behalve in de gevallen bij art. 
54quate.· voorzien, ontslagen wordt op eigen 
verzoek; 

2°. hetzij gedurende drie achtereenvolgencle 
jaren of gedmende in bet geheel vijf jaren, 
in de gevallen bedoeld in art. 54freclecies, derde 
en laatste lid, de verschuldigcle bijdragen niet 
stort; 

3°. hetzij bij rechterlijke uitsp1·aak wordt 
ontzet van de uitoefening van zijn beroep, of 
door verklaring van Gedeputeerde Staten de 
bevoegclbeid tot het geven. van onderwijs 
ve rliest; 

4°. hetzij uit boofde van wangedrag, 011-

zedelijkbeid , verregaande acbteloosheid of 
plichtverzuim wordt ontslagen. 

:N iettemin bebouden Wij Ons het recht voor, 
in een der sub 4°. bedoelde gevallen, aan een 
gewezen onderwijzer eene toelage ten laste 
van het Rijk toe te kennen. 

Deze toelage mag bet bedrag niet over
treffen, waarop de belanghebbende met toe
passing van art. 54sexies, eerste lid en vol
gende a rtikelen , recht zou hebben gehad, 
inclien hij bij zijn ontslag gepensionneerd was. 

.4,-t. 54sexies. Het pensioen beloopt voor elk 
har dienst dat volgens art. 54septies in aan
merking komt, een zestigste dee! van den ge
middelden pensioel!s-grondslag over de ]aatste 
vijf jaren, doch mag nimmer het twee-derde 

gedeelte van <lien gemiddelden grondslag te 
boven gaan. 

Met afwijking van bet bepaalde bij bet vorig 
lid wordt bet pensioen van de onderwijzers, 
die ziels- of lichaamsgebreken bekomen, die 
hen voor de verdere waarneming van hunne 
betrekking ongeschikt maken, bepaald op bet 
twee derde gedeelte van bun laiitsten pensioens
grondslag, mits die gebreken het gevolg zijn, 
hetzij van tegen hen in de nitoefening hunner 
dienstverricbtingen of ter zake van die uit
oefening gepleegde gewelddadigbeden, betzij 
van bet volvoeren van diensten waarbij ge
vaar te voorzien was, hetzij van ongevallen 
bij bet verricbten van diensten waarbij geen 
gevaar te voorzien was, indien bet ongeval 
dat de gebreken veroorzaakte uiet aan de 
schuld af aan de onvoorzicbtigheid van den 
onderwijzer te wijten is. De aanspraak op dit 
pensioen vervalt echter, indien een !anger ter
mijn dan van twee jaren is verstreken tusschen 
den dag, waarop gebreken als in dit lid be
doeld, bekomen zijn en <lien , waarop de onder
wijzer ontslagen wordt. 

A,-t. 54septies. Als diensttijd komen, onver
minderd het bepaalde in art. 54qttindecies, in 

.aanmerking de voile jaren, waarover de bij
drage, in art. 54duodecies vermeld, betaald. is 
of op bet pensioen wordt ingehouden. 

Mede komen in aanmerking de diensten be
wezen als onderwijzer aan een open bare school 
ten behoeve van het lager onderwijs voor zoo
ver die aanspraak geven op pensioen, alsmede 
alle audere diensten die krachtens de burger
lijke pensioenwet bij de berekening van een 
burgerlijk pensioen in aanmerking komen. 

Ad. 54octies. Jaarlijks v66r 1 F ebruari doen 
de bestuurders of bonders van scholen als in 
art. 54te.· bedoeld, aan de districtsschoolop
zieners opgave van de namen, voornamen en 
geboortedagen der op 1 J anuari van dat jaar 
aan de inrichting verbonden onderwijzers, die 
onder de toepassing van art. 54ter vallen, als
mede in geval bun belooning uitsluitend be
staat in een jaarwedde of vaste geldelijke toe
lage, van het beloop daarvan op laatstgenoem
den dag. Genot van vrije woning of inwoning 
wordt als jaarwedde in geld beschouwd en 
gerekend op een bed rag van / 150. 

De belanghebbenden die het verlangen daar
toe v66r 15 ]!'ebruari aan den districtsschool
opziener te kennen geven, kunnen, ieder voor 
zooveel hem betreft, mededeeling van de voren
staande opgaven bekomen. 

A,-t. 54novies. Met inacbtneming van bet 
bepaalde in dit en de beide volgende artikelen, 
stelt Onze Minister met de uitvoering dezer 
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wet belast, voor elken onderwijzer, die op 
1 J anuari verbonden is aan een school als· in 
art. 54ter bedoeld en met ingang van dien 
<;!atum of in het voorafgaande jaar is aange· 
steld, den pensioensgrondslag vast en geeft 
daarvan v66r 1 Mei kennis aan de bestuurders 
of houders der school, die hunnerzijds ver
plicht zijn van die kennisgeving aan de onder
wijzers, ieder voor zooveel hem aangaat, v66r 
1 Juni mededeeling te doen. 

Telken jare worden naar aanleiding van de 
in art. 54octies bedoelde opgaven, de pensioens
grondslagen nagegaan. 

Een eenmaal vastgestelde grondslag kan 
alleen verlaagd, of ,vanneer de onderwijzer 
meer dan een grondslag heeft, opgeheven 
worden, wanneer het verzoek daartoe, op grond 
van vermindering van inkomsten of vervallen 
van een der bekleede betrekkingen, door of 
namens den belanghebbende v66r 1 Februari 
tot Onzen met de uitvoering dezer w-et be
lasten Minister word t gericht. 

Bij verhooging van grondslag ge\den de in 
bet eerste lid gegeven voorschriften. 

Onze voornoemde Mini~ter volgt bij de vast
stelling, verhooging of verlaging van den 
pensioensgrondslag de in art. 54octies bedoelde 
opgaven, behoudens bet bepaalde in art. 54de
cies en in art. 54undecies. 

Art. 54decies. Voor onderwijzers wier be
looning niet uitsluitend bestaat in eene jaar
wedde of vaste geldelijke toelage, het genot 
van vrije woning of inwoning uitgezonderd, 
wordt als eenige pensioensgrondslag door Onzen 
Minister, met de uitvoering dezer wet belast, 
aangenomen : 

a. voor elk hoofd eener bijzondere school 
van eenhonderd negen en negentig en minder 
leerlingen : negenhonderd gulden ; 

van tweehonderd tot en met driehonderd 
negen leerlingen : twaalfhonderd gulden; 

van driehonderd tien tot en met vierhonderd 
negentien leerlingen : vijftienhonderd gulden; 

van vierhonderd twintig en meer leerlingen: 
achttienhonderd gulden ; 

voor de berekening van het aantal leerlin
gen komt de toestand op 15 Januari in aan
merking; vermindering van het aantal leer
lingen brengt in een eenmaal vastgestelden 
pensioensgrondslag geen verandering; 

b. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
eener school als sub a bedoeld bijstaan : zes
honderd gulden, doch voor elk dier onder
wijzers die den leeftijd van drie en twintig jaren 
volbracht hebben en den rang van hoofdonder
wijzer bezitten of in de vrijstelling vallen, be
doeld in art. 7, laatste lid : achthonderd gulden ; 
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c. voor elken directeui'. eener bijzondere 
kweekscbool : drie duizend gulden ; 

d. voor elk der overige onderwijzers eener 
sub c bedoelde school: acbthonderd gulden, 
doch voor elk dier onderwijzers die den rang 
van hoofdonderwijzer bezitten of in de vrij
stelling vallen, bedoeld in art. 7, laatste lid: 
twaalfbonderd gulden. 

De sub b en d genoemde bedragen worden 
voor hen, die in totaal aan scbolen als in 
art. 54ter bedoeld minder dan vijftien lesuren 
per week plegen te geven, tot de helft ver
minderd. 

De opgaven volgens art. 54octies vermelden 
in de daartoe leidende gevallen, mede de bij
zonderbeden, tot toepassing van de bier ge
geven voorscbriften vereischt. 

A1·t. 54undecies. Onze Minister met de uit
voering dezer wet belast, is bevoegd om, in 
geval van twijfel aan de juistheid der in 
art. 54octies bedoelde opgaven, met afwijking 
van het bepaalde aan het slot van art. 54novies, 
ook voor andere dan de in bet vorig artikel 
bedoelde onderwijzers, den eenigen pensioens
grondslag op de daar bepaalde bedragen vast 
te stellen. 

Art. 54duodecies. Als bijdrage voor pensioen 
is, voor zoover betreft de onderwijzers, werk· 
zaam aan bijzondere !agere scholen, twee ten 
bonderd en voor zoover betreft de onderwij
zers, werkzaam aan bijzondere kweekscholen, 
drie ten honderd, over den pensioensgrondslag 
per jaar verschuldigd. 

Verliest een onderwijzer zijn betrekking in 
den loop van bet jaar, dan is desn iettemin de 
bijdrage over het voile jaar verschuld igd. 

Art. 54tredecies. Het totaal bedrag der over 
bet loopende jaar verschuldigde pensioensbij
dragen word t voor bet onderwijzend person eel 
dat op 1 Januari verbonden was aan de school , 
v66r 1 Mei, door Onzen met de uitvoering 
dezer wet belasten Minister aan bet bestuur 
of den bonder meegedeeld. 

V oor zoover geen verrekening met de in 
art. 12 of in art. 54bis bedoelde .Rijksbijdrage 
heeft plaats gehad, worclt clit bedrag door bet 
bestuu,· of den houder v66r 1 October in 
's Rijks kas gestort. Van de verrekening of 
storting wordt. door Onzen voornoemden Mi
nister kenn is gegeven aan de belanghebbende 
onderwijzers. 

Vindt de storting niet tijdig plaats, dan 
geeft Onze met de uitvoering dezer wet be
laste Minister daarvan kennis aan den belang
hebbenden onderwijzer, die alsdan bevoegd is , 
mits v66r 1 December, zelf de bijdrage voor 
pensioen te storten . 
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Wordt een onderwijzer in den loop van bet 
jaar ontslagen in de gevallen voorzien bij 
art. 64quator, eerste en tweede lid, dan wordt, 
voor zoover nog geen betaling op vorenstaan
den voet beeft plaats gebad, de pensioensbij
drage over bet voile jaar ingebouden op zijn 
pensioen. Mede worden op bet pensioen in
gehouden de nog onbetaalde pensioensbijdragen 
over de jaren, welke voor de va tstelling van 
bet pensioensbedrag, ingevolge art. 64sexies, 
buiten invloed blijrnn. 

De onderw~jzer voor wien meer dan een 
pen ioen grondslag is va tgesteld en die, in 
geval van ophefling van een zijner beit'ek
kingen, geen gebruik heeft gernaakt van de 
in art. 64novies, derde lid, verleende bevoegd
beid, wordt met betrekking tot de bijdragen 
over den aan de vervallen betrekking ver
bonden grondslag, geacht te behooren tot hen 
op wie het derde lid toepas elijk is. 

A,·t. 64qualuordecies. De bepalingen van 
artt. 9, tweede, derde en laatste lid, 18 tot en 
met 31 der Burgerlijke Pen ioenwet zijn op 
de pensioenen der onderwijzers, bedoeld in 
art. 64ter, van toepassing, met dien verstande, 
dat de onderwijzers_ geacht worden werkzaarn 
te zijn onder het Departement van Binnen
landsche Zaken. Mede is van toepassing art. 6 
dier wet, met dien verstande intusschen, dat 
de geneeskundigen, in bet 2de lid bedoeld, 
worden benoemd door den burgerneester der 
woonplaats van den belangbebbende. 

Art. 64quindecies. Voor de onderwijzers, die 
op 1 J annari 1906 verbonden zijn aan open bare 
scbolen of aan scholen al in art. 64/er be
doeld, zullen de kracbtens de vorenstaande be
palingen voor pensioen geldige diensten v66r 
dien datum bewezen als onderwijzer, verbon
den aan eene bijzondere lagere cbool of bij
zondere kweekschool, alleen als diensttijd in 
aanmerking komen, indien die onderwijzcrs 
zich v66r 1 Januari 1908, scbriftelijk zullen 
hebben verbonden tot betaling der daarvoor 
verschuldigde bijdrage. 

Deze bijdrage wordt vastgesteld op tweo 
ten honderd van bet totaal bedrag der jaar
wedden, dat v66r 1 J anuari 1906 geacbt wordt 
te zijn genoten . Het aantal jaren dat daarbij 
en voor de berekening van bet pensioen in 
aanmerking komt, wordt uitsluitend vastge
steld door Onzen Mini ter, met de uitvoering 
dezer wet belast. 

De jaarwedde welke gedurende elk dier 
jaren geacbt wordt genoten te zijn, bedraagt 
voor boofden van bijzondere scbolen : negen
bonderd gulden en voor onderwijzers van bij
stand aan die scbolen: zesbonderd gulden; 

voor d irecteuren van bijzondere kweekscbolen: 
twee duizend gulden; voor andere onderwijzers 
aan die scbolen : zevenbonderd gulden. 

Ooze Minister, met de uitvoering dezer wet 
belast, geeft den belangbebbende per aange
teekendeu brief kennis van bet bedrag der 
door hem te betalen bijdrage. 

De bijdrage wordt voldaan betzij in eens, 
betzij in tien gelijke jaarlijkscbe termijnen. 
De betaling in eens geschiedt uiterlijk op den 
3lsten December 1908. Bij betaling in ter
mijnen wordt de eerste termijn voldaan uiterlijk 
op den 3lsten December 1908 en elk der vol
gende termijnen uiterlijk op den 3lsten De
cember van bet telkens volgend jaar. 

In geval aan de bepaling van het vorige lid 
niet tijdig is voldaan, komen de diensten, in 
het lste lid van dit artikel bedoeld, niet als 
diensttijd in aanmerking. 

Reeds ge torte termijnen der bijclrage wor
den niet teruggegeven. 

Indien een onderwijzer, die de in bet lste 
lid van dit artikel bedoelde verbintenis beeft 
aangegaan, gepensionneerd wordt v66rdat de 
bijdrage is voldaan, wordt deze of het nog 
ontbrekende gedeelte daarvan in tien gelijke 
termijnen ingebouden op het pensioen. 

Voor de ondenvijzers, die op 1 Januari 1906 
niet verbonden zijn aan openbare scbolen of 
aan scbolen al in art. 64ter bedoeld, docb 
later als zoodanig worden berplaatst, zullen 
de bepalingen van bet lste, :2dc, 3de, 4de, 7de 
en 8ste lid van dit artikel van toepassing zijn, 
indien zij zich binnen clrie maanden na hunne 
herplaatsing, cbriftelijk zullen bebben ver
bonden tot betaling der daarvoor verscbul
digde bijdrage. Die bijdrage wordt voldaan, 
hetzij in eens, betzij in tien gelijke jaarlijkscbe 
termijnen. De betaling in eens geschiedt 
uiterlijk op den 3lsten December van bet jaar 
volgende op dat der herplaatsing. Bij betaling 
in termijncn wordt de eerste termijn voldaan 
uiterlijk op den 3lsten December van bet 
jaar volgende op dat der herplaatsing, en elk 
der volgende termijnen, uiterlijk op den 3lsten 
December van bet telkens volgend jaar. 

Indien aan de bepaling van bet vorige lid 
niet tijdig is voldaan, komen de diensten in 
het lste li<l van dit artikel becloeld, niet als 
diensttijd in aanmerking. 

At·t. 64sedecies. De bepalingen der artt. 64/et· 
tot en met 64quindecies geld en n iet Yoor de 
onderwijzers, verbonclcn aan bijzondere lagere 
scbolen d ie uitsluitend belast zijn met bet 
onderwijs betzij in een niet iD art. 2 genoemd 
vak, hetzij in een of meer der vakken, ver
meld in art. 2 onder h, i, k, q, •·, r bis en t, of 
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die uitsluitend in een der vakken of in beide 
vakken, vermeld in art. 2 onder j en s, onder
wijs geven, dan wel daarnevens onderwijs geven 
in een of meer der vakken verrneld in art. 2 
onder h, i, k, q, r, r bis en t, of in een niet 
in art. 2 genoemd vak. 

Art. 54septiesdecies . Behalve tot de opgaven 
en mededeelingen in de artt. 54octies en 54novies 
voorgeschreven, · zijn de bestuurders of houders 
van scbolen, als in art. 54fer bedoeld, ver
plicht aan Onzen Minister, met de nitvoering 
dezer wet belast, alle inlichtingen te ver· 
strekken, die door dezen noodig geacbt worden 
voor de beoordeeling der pensioensaanspraken 
of der pensioenbijdragen van een onderwijzer. 
die aan bunne school is of was verbonden. 
Tot bet verkrijgen dier inlichtingen wendt 
Onze Minister voornoemd zich per aangetee
kenden brief tot de betrokken bestuurders of 
bouders, die verplicht zijn de gestelde vragen 
binnen veertien dagen na de dagteekening van 
dien brief duidelijk en zonder voorbehoud te 
beantwoorden. 

De bestuurders of houders, die weigeren of 
nalatig zijn de vorenbedoelde opgaven, mede
deelingen of inlichtingen te verstrekken, wor
den gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van t•>n hoogste /300. 

Hij die opzettelijk een onjuiste opgave, 
mededecling of inlichting als in dit artikel 
bedoeld, verstrekt of opzettelijk tot de ver
strekking meewerkt, wordt ge traft met ge
vangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

De bcstuurders of bonders van bijzondere 
scholen, die buiten noodzaak onderwijs doen 
geven of geven dat, in strijd met bet leerplan, 
niet voldoet nan de in art. 54ter, eerste lid, 
gestelde eiscben, worden gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste f 300. 

De in bet tweede en viercle lid van dit 
artikel strafbaar gestelde feiten worden als 
overtredingen, de in bet dercle lid becloelde 
als misdrijven aangemerkt. 

Art. 54octiesdecies. Voorscbriften omtrent 
de uitvoel'ing der artt. 54te,· tot en met 54sep· 
tiesdecies worden door Ons gegeven bij alge
meenen maatregel van bestuur. 

Art. Ill. In art. 9, lste lid der Burgerlijke 
Pensioenwet wordt sub b, na de woorden: 
,,in kerkelijke of militaire betrekkingen" 
ingevoegd: ,,in betrekkingen bij open bare 
scholen en bij scholen als bedoeld in art. 
54ter der wet tot regeling van bet lager 
onderwijs"; en wordt sub d in plaats van: 
,,inrichting van onderwijs" gelezen: ,,inrich
ting van middelbaar- of van booger onderwijs". 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Art. IV. § 1. De bij het in werking treden 
dezer wet in dienst zijnde onderwijzers, die 
volgens de bepalingen dezer wet aanspraak 
O,P pensioen verkrijgen, worden met betrekking 
tot de vaststelling van den pensioensgrondslag, 
beschouwd als op evengenoemden datum in 
functie te zijn getreden. 

§ 2. Op de in § 1 genoemde onderwijzers 
zijn de artikelen 54te,· tot en met 54quindecies 
der wet tot regeling van bet lager onderwijs 
niet toepasselijk, wanneer zij het verlangen 
daartoe binnen drie maanden na den dag waar
op deze wet in werking treedt, scbriftelijk aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken ken
baar maken, door toezending eener ter zake 
lnidende verklai-ing. 

§ 3. Bij de regeling van bet pensioen der 
bij in bet werking treden dezer wet in dienst 
zijnde of op wacbtgeld gestelde onderwijzers, 
komen als diensttijd in aanmerking de diensten, 
bewezen volgens art. 32 der wet tot regeling 
van bet lager onderwijs en volgens bet laatste 
lid van art. 22 der wet van 13 A ugustus 1857 
(Staatsblad n°. 103), mits de belangbebbende 
bet verlangen daartoe binnen drie maanden 
na bet in werking treden dezer wet scbr iftelijk 
aan Onzen Mini ter van Binnenlandscbe Zaken 
te kennen geeft en binnen de door clezen te 
stellen tijdstippen, eene bijdrage van twee ten 
honderd van de som der wegens die diensten 
genoten belooningen, voldoet. 

§ 4. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. (1) 

Voor bet geval die dag op een vroegeren 
datum clan 1 Jannari 1906 worclt bepaald, be
bouden Wij Ons de bevoegdheid voor, de in 
art. 54quindecies der wet tot regeling ·van bet 
lager onderwijs genoemde data dienovereen
komstig te vervroegen. Mede behouclen Wij 
Ons de bevoegdbeid voor, om alsdan de toepas
sing van art. 54octies tot en met art. 54tredecies 
der wet tot regeling van bet •lager onderwijs 
over bet jaar 1905 aldus te regelen, dat in plaats 
van 1 Januari, wordt gesteld de dag waarop 
deze wet in werking treeclt en de over ige ter 
mijnen dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

Lasten en bevelen, euz. 
Gegeven te oestdijk, den 5den Juni 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 
De Minister van Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 

De Min. van Fin. (get. ) lliR'rE v. TECKLENBURG. 

(Uit_qeg. 11 Juni 1905.) 

(1) Bepaald bij besluit van 24 Juni 1905, 
S. 218, op 1 Januari 1906. 
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2)2 5 JUNI 1905. 

5 Juni 1905. WET, tot regeliog van het pen
sioeo der weduweo en weezen van ooder
wijzers en wijzigiog en aaovulliog der wet 
tot regeliog van bet peosioen der weduweo 
en weezen van burgerlijke ambtenaren. 
S. 153. 

Bijl. Hand. 2• .Kame:r 1903/04, o0
• 65, 1-6; 

1904/05, o0
• 18, 1-26. 

Hand. id. 1904/05, bladz. 1382-1388, 1957. 
Hand. 1• Kanter 1904/05, bladz. 431, 473, 

523-526. 

WlJ WILHELMINA ENZ .• doen te weteo: 

.A.lzoo Wij in overwegiog genomeo hebben, 
dat het wenscbelijk is eene regeliog te treffen 
met betrekking tot bet pensioen der weduweo 
en weezen van onderwijzers en in verband 
daarmede eokele bepaliogen· der wet van 
9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 79) laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 29 Juni 1899 (Staatsblad 
n°. 149) te wijzigeo en aan te vulleo ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State eoz. 
Art. 1 . .A.an de weduweo van onderwijzers 

en aan buone weezen beneden den leeftijd van 
18 jaren wordt pensioen verleend ten Jaste van 
het fonds, opgericht kracbteos de laatstelijk 
bij de wet van den 29sten Juni 1899 (Staatsblad 
n°. 149) gewijzigde wet van den 9den Mei 1890 
(Staatsblad 11°. 79) in de gevallen , onder de 
voorwaarden en naar de regeleo bij deze wet 
bepaald. 

Waar in deze we& van onderwijzers gesproken 
wordt, zijn daaronder onderwijzeressen be
grepen, voor zooveel hot tegendeel niet blijkt. 

2 . Voor de toepassing dezer wet worden 
als onderwijzers aaogemerkt: 

a. de onderwijzers, verbondeo aan openbare 
scbolen, voor zoover zij, kracbteos de wet tot 
regeling van bet lager onderwijs, aanspraak 
hebben op pensioen ; 

b. de onderwijzers, verbonden aan bijzondere 
scholen en aan bijzondere kweekscbolen voor 
onderwijzers, voorzoover zij, kracbtens de wet 
tot regeling van. bet lager onderwijs, aanspraak 
hebben op pensioen. 

Roomscb-Katbolieke geestelijken en Roomsch
Katbolieke ordebroeders en zusters worden 
voor de toepassing dezer wet niet als onder
wijzers aaogemerkt. Bij algemeenen maatregel 
van bestuur wordt bepaald, wie voor de toe
passing dezer bepaling voor geestelijke en orde
broeder of ordezuster wordt gebouden. 

3 . Onderwijzeressen, met een burgerlijk amb
teoaar of eeo onderwijzer gebuwd of in bet 
genot van eeo kracbtens de in art. 1 genoemde 
wet of kracbtens deze wet toegekend weduwen
pensioeo, worden oiet als onderwijzers aange-

merkt. Zij kunnen ecbter tegen storting van 
bet bedrag der in artikel 21 bepaalde kortingen 
deelgerecbtigd worden of blijven in bet in 
art. 1 bedoelde foods ten behoeve van hare 
in huwelijk niet met een burgerlijk ambtenaar 
of een onderwijzer verwekte kinderen. 

Onderwijzeressen, die van de in de vorige zin
soede toegekende bevoegdheid gebruik maken, 
zullen biervan rnoeten doen blijken door het 
afleggen eener verklaring. Die verklaring moet 
zijn ingeleverd bij den directeur van het bier
voreo vermelde foods , binnen drie maaoden 
na den dag waarop zij komen te verkeereo in 
een geval, waarin de bepaliog, dat zij niet als 
ooderwijzer wordeo aangernerkt, op haar van 
toepassing wordt. 

Onder weezeo wordeo in deze wet verstaan 
wettige kindereo van overleden onderwijzers. 

Iodien eeo kind, van betwelk de ecbtgenoote 
van eeo ooderwijze1· bij bet overlijdeo van 
baren man zwanger is, leveod ter wereld komt, 
wordt bet aangemerkt als reeds geboren toen 
de vader stierf. 

4 . W eduwen en weezen, als zoodanig ge
recbtigd tot eenig ander pensioen uit de in
komsteo van den Staat of uit die van zijne 
kolonieo en bezittingen in aodere werelddeelen, 
hebben geen recbt op peosioeo uit het in ar 
tikel 1 bedoelde foods, dan voor zoover het 
door hen genoten peosioen lage r is dao dat, 
waarop de bepaliogeo dezer wet aanspraak 
geveo. In dat geval wordt bun eeo aanvulliogs
peosioen toegekeod , gelijkstaaode met bet 
verscbil. 

.A.ls betaald wordende uit de inkomsteo van 
den Staat en van zijoe kolooieo en bezittingeo in 
andere werelddeeleo, wordt oiet aangemerkt 
een peosioen, waarop recht is verkregeo door 
vrijwillige deelname krachteos bepaliogeo in 
koloniale verordeoingen. 

5 . Indieo een onderwijzer in het huwelijk 
treedt, nadat hij op wachtgeld gesteld, gepeo
sionneerd of v.ijn zestigste levensjaar ioge
tredeo is, hebbeo zijne weduwe en zijoe bij 
haar verwekte kinderen geen aanspraak op 
peosioeo. 

Eveomio hebben aanspraak op peosioen de 
kindereo, geboreo uit het buwelijk door eene 
ooderwijzeres aangegaan , nadat zij was op 
wachtgeld gesteld of gepensionneerd. 

Bij herpJaatsiog worden de onde1·wijzers voor 
de toepassing dezer wet als nieuw aaogestelde 
ooderwijzers aangemerkt , behoudens het be
paalde bij art. 12, 3de lid. 

6. De pensioeoeo bedrageo : 
a. voor weduwen van ooderwijzers drie en 

twiotig tachtigste der som , die laatstelijk tot 
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grondslag voor de pensioensberekening dier 
onderwijzers beeft gestrekt ; 

b. voor elk der pensioengerechtigde kinderen, 
geboren uit bet buwelijk van een onderwijzer 
met de vrouw , welke hij als weduwe nalaat, 
drie en twintigvierhonderdste der som, die 
laatstelijk tot grondslag voor de pensioens
berekening des vaders beeft gestrekt. 

Het geheele bedrag van bet weezenpensioen 
kan bet drie en twintig tachtigste van den in 
de vorige zinsnecle becloelden pensioensgroncl
slag niet overscb rijden. 

Indien de weduwe tot pensioen gerecbtigcl 
is, wordt bet sub a becloelcl weduwenpensioen 
verboogd met bet volgens cle beicle vorige zin
snede·n toe te kennen weezenpensioen; 

c. voor elk der tot pensioen gerechtige kin
deren van onderwijzers niet vallende in de 
termen sub b bedoeld, drie en twintig twee 
honderdveertigste der som, die laatstelijk tot 
grondslag voor de pensioensberekening des 
vaders heeft gestrekt. 

Indien de kinderen uit verschillende huwe
lijken gesproten zijn, wordt bet weezenpensioen 
voor de kinderen uit elk dier huwelijken af
zonderlijk geregeld, op den voet in de vorige 
zinsnede aangegeven . 

H et geheele bedrag van bet weezenpensioen 
of de weezenpensioenen volgens de beide vo
rige zinsneden toe te kennen; kan bet drie en 
twintig tachtigste van den pensioensgrondslag 
des vaders niet overschrijden; 

d. voor elk der pensioengerechtigde kinderen 
van onderwijzeressen , drie en twintig twee 
hondord veertigste der som, die laatstelijk tot 
grondslag voor de berekening van haar onder
wijzerspensioen h eeft gestrekt. 

lndien de kinderen uit verschillende huwe
lijken gesproten zijn, wordt bet weezenpensioen 
voor de kinderen uit elk dier huwelijken af
zonderlijk geregeld, op den voet in de vorige 
zinsnede aangegeven. 

Het geheele bedrag van bet weezenpensioen 
of de weezenpensioenen volgens de beide vorige 
zinsneden toe te kennen, kan het drie en twintig 
tachtigste van den pensioensgrondslag der 
moeder niet overschrijden. 

Onder de som, die laatstelijk tot grondslag 
voor de pensioensberekening der onderwijzers 
heeft gestrekt, is, wanneer zij meer dan eene 
betrekking te gelijk hebben bekleed, waarin 
door hen voor pensioen is bijgedragen , te ver
staan bet vereenigd bedrag der pensioens
grondslagen die voor hen in elke dier betrek
kingen bet laatst hebben gegolden. 

7 . Het weduwenpensioen , zoo ook bet geza
menlijk bedrag der volgens artikel 6 te ver-

leenen weezenpensioenen , kan de som van zes 
bonderd negentig gulden niet overschrijden; 
bij de regaling dier pensioenen komt als 
pensioens~rondslag geen hooger bedrag dan 
twee duizend vier hondercl g·ulden in aan
merking. 

8. Inclien bet gezamenlijk becl rag cler pen
sioenen van uit verschillencle buwelijken . na
gelaten weezen zeshonclerd negentig gulden 
zou overschrijden en clus op grond van de voor 
weezenpensioen gestelde maxima verminclering 
moet onclergaan, gescbiedt die vermindering 
z66, dat de verhouding, die volgens de aan- · 
vankelijke berekening tusschen de verscbillcnde 
pensioenen bestond, dezelfde blijft. 

9. Het eenmaal bepaalde weezenpensioen , 
daaronder ook begrepen bet bedrag, waarmede 
bet weduwenpensioen in bet geval, voorzien 
bij art. 6, lit. b, 3de zinsnede, is verhoogd, 
wordt tot zijn vol bedrag uitgekeerd totdat bet 
jongste kind den leeftijd van 18 jaren heeft 
bereikt. 

10. De uitbetaling van weduwen- en 
weezenpensioen boudt op na afloop van bet 
kwartaal, waarin bet recht daarop is komen te 
vervallen. 

11 . Onderwijzers , gepensionneerd of op 
wacbtgeld gesteld wordende, behouden recht 
op pensioen voor hunne weduwen en weezen 
overeenkomstig art. 6 dezer wet, behoudens de 
korting, omschrllven in art. 21 sub b. 

Indien echter het pensioen eens onderwijzers 
later ingaat dan zijn ontslag, wordt de daarop 
verscbuldigde korting over den sedert zijn 
ontslag verstreken tijd ingehouden bij de eerste 
betaling van zijn pensioen en zoo noodig ook 
bij de volgende betalingen. 

Bij latere herplaatsing van gepeusionneerde 
onderwijzers blijven deze de koriing omschreven 
in artikel 21 sub b betalen , doch wordt door 
hen geene korting ovei: den in hunne latere 
betrekking voor hen geldenden pensioens
grondslag voldaan, dan voor zoover deze, be
houdens bet maximum van twee duizend vier
honderd gulden , booger is clan die welke heeft 
gestrekt tot regeling van bun pensioen. 

12. Voor onderwijzers, die zonder pensioen 
of wachtgeld , onverschillig om welke red·en 
hunne betrekking verliezen, gaat het recht op 
pensioen voor hunne weduwen en weezen te 
loor, tenzij zij verkiezen bet behoud van dit 
recht zich te verzekeren : 

a. door storting, binnen drie maanden na 
bet verlies hunner betrekking, van eene som, 
berekend naar de laatst voldane korting volgens 
onderstaand tarief. 
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Leeftijd 
van den onderwijzer 

bij zijn on tslag. 

van 18 t/m 27 jaar 
,, · 28,, 32 

33 ,, 37 
38 ,, 42 
43 ,, 47 
48 ,, 52 
53 ,, 57 

,, 58 ,, 62 
,, 63 jaar en hooger. 

Storti ng in eens 
voor elken gulden der 

laatste jaai'lijksche 
korting. 

f 20,50 
,, 19,40 
,, 18,20 
,, 16,80 
,, 15,25 
,, 13,50 
,, 11,75 
,, 10,00 

8,50 

b. door betaling van eene jaarlijksche bijdrage 
gelijkstaande met het bedrag der laatstelijk 
door hen verschuldigde korting. Deze bijdrage 
beboort , op straffe van verlies vltn alle aan
spraken , voor de eerste maal binnen drie 
maanden na het verlies der betrekking en in 
de volgende jaren telkens v66r den dag van 
het verl ies der betrekking, aan den directeur 
van het in art. 1 vermelde fonds betaald te 
worden . 

In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van Financien, den directeur van het weduwen-

~ fonds gehoord, toelaten dat, niettegenstaande 
de bij de vorige leden voor de storting en voot 
de betaling der eerste bijdrage gesteld·e ter
mijnen verstreken zijn alsnog van de bij bet 
lste lid gegeven bevoegdheid gebruik worde 
gemaakt. 

Onderwijzers, die gebruik hebben gemaakt 
van de sub a vermelde bevoegdheid, zijn bij 
latere pensionneering van betaling der kor
tingen , bedoeld in art. 21 , vrijgesteld. Bij 
latere herplaatsing zal door hen geene korting 
behoeven te worden voldaan over den in hunne 
latere betrekking geldenden pensioensgrondslag 
dan voor zoover deze, behoudens bet maximum 
van f 2400, hooger is dan die, welke vroeger 
,vas verk:regen. 

Voor onderwijzers, die gebruik hebben ge
maakt van de sub b vermelde bevoegdheid, 
zal in de bij bet vorige lid bedoelde gevallen, 
de verplichting tot betaling der jaarlijksche 
contributie vervangen worden door die tot 
betaling der korfingen, bedoeld in art. 21. 

Indien onderwijzers, die van de sub a of b 
vermelde bevoegdheden gebruik hebben ge
maakt, in bet huwelijk treden nadat zij hunne 
betrekking bebben verloren, hebben hunne 
weduwen en hunne bij haar verwekte kinderen, 
of we! indien bet onderwijzeressen geldt, hare 

uit dat huwelijk geboren kinderen, geen aan
spraak op pensioen. 

Indien een onderwijzer overlijdt na het ver
lies der deelgerechtigdheid ingevolge bet lste 
lid, doch binnen den termijn voor de daarbe
doelde keuze bepaald en voor dat hij zich 
omtrent die keuze heeft verklaard, blijft de • 
deelgerechtigdheid niet te min behouden en 
wordt de bijdrage, vermeld sub b ingehouden 
op het pensioen der weduwe of weezen. 

13. Het in artikel 12 bepaalde is mede van 
toepassing op onderwijzers bedoeld in art. 2, 
sub b, indien de bijzondere school waaraan zij 
verbonden zijn, ophoudt te voldoen aan de in 
art. 54ter, eerste lid, der wet tot regeling van 
bet lager onderwijs gestelde eischen. 

De storting der bijdrage bedoeld in bet vo
rig artikel, sub a, moet geschieden binnen drie 
maanden na bet tijdstip, waarop vaststaat dat 
de school heeft opgehouden te voldoen aan de 
in bet eerste lid bedoelde eischen. 

De jaarlijksche bijdrage bedoeld in bet vorig 
artikel, sub b, behoort voor de eerste maal 
binnen drie maanden na het in het tweede 
lid bedoelde tijdstip en in de volgende jaren 
telkens v66r den dag, waarop de school heeft 
opgehouden aan de in het eerste lid bedoelde 
eischen te voldoen, aan den directeur van het 
in artikel 1 vermelde fonds betaald te worden. 

14. Indien hij, die gebruik gemaakt heeft 
van de bevoegdheid vermeld bij art. 12, be
noemd wordt tot burgerlijk ambtenaar, zijn 
het 6de en 7de lid van art . 10 der laatstelijk 
bij de wet van den 29sten J uni 1899 (Staats
blad n°. 149) gewijzigde wet van den 9den Mei 
1890 (Staatsblad n°. 79) op hem van toepassing. 

15. Het weduwen- of weezenpensioen gaat in 
daags nadat de bezoldiging, het wachtgeld of 
bet pensioen van den overledene is opgehou
den, of in bet geval bedoeld in art. 12, lste 
lid , daags na het overlijden van den belang
hebbende. 

16. Bij overlijden eener weduwe komt haar 
pensioen met de verhooging, over het loopende 
kwartaal , ten bate der pensioengerecbtigde 
weezen, elk voor zijn aandeel. 

Het weezenpensioen volgens lit. c van art. 6 
gaat eerst in met bet daarop volgende kwartaal. 

17. Door het volgend buwelijk eener weduwe 
gaatde aanspraak op weduwenpensioen, aan haar 
vorig huwelijk ontleend, voor haar verloren. 

Haar pensioen met de verhooging wordt 
echter over het tijdens bet volgend buwelijk 
loopend kwartaal ten voile uitbetaalcl. 

Na afloop van dat kwartaal wordt het tot 
dusver als verhooging genoten bedrag als af
zonderlijk weezenpensioen uitbetaald. 
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Bij overlijden van den lateren ~cbtgenoot 
eener bertrouwde weduwe wordt aan deze, in
dien zij kracbtens baar nader buwelijk geen 
pensioen , of we] een minder pensioen dan baar 
krachtens het vorig huwelijk toekwam , geniet , 
een op den sub a van artikel 6 bedoelden voet 
berekend weduwenpensioen of bet in artikel 4 
bedoeld aanvullingspensioen toegekend. 

Beboudens de bepalingen van a rt. 18, gaat 
dat genot in met den dag volgende op dien , 
waarop de laatste echtgenoot is overleden, en 
zoo deze Rijkstraktement, wacbtgeld, pensioen 
of wel eene wedde als onderwijzer genoot, met 
den dag volgende op dien, waarop dit trakte
ment, wacbtgeld of pensioen of deze wedde 
beeft opgebouden. 

18. De weduwen- en weezenpensioenen wor
den verleend op aanvrage van of vanwege de 
belanghebbenden. 

De aanvrage m oet , met overlegging van de 
voor de regeling van bet pensioen benoodigde 
stukken, worden ingediend bij den directeur 
van bet in art. 1 genoemde fonds. Zoowel de 
aanvraag als de daarbij over te leggen stukken 
zijn v rij van zegelrecbt, ingeval bet onvermo
gen van de belangbebbenden blijkt uit een ge
tnigscbrift afgegeven door den burgemeester 
hunner woonplaats en onder voorwaarde dat 
op de stukken van hunne bestemming uitdruk
kelijk worde melding gemaakt. Mede zijn vrij 
van zegeb·echt de attestatien de vita tot ont
vangst van weduwen-en weezenpensioenen inge
volge deze wet toegekend, en de daarvoor 
afgegeven quitantien, indien bet jaarlijkscb 
bedrag van bet pensioen de som van driebon
derd gulden niet te boven gaat. 

De directenr zendt de aanvraag met de stuk
ken aan den pensioenraad, genoemd in art. 27 
der burgerlijke pensioenwet . Deze brengt zijn 
ad vies uit omtrent bet daaraan te geven gevolg, 
Dat advies wordi aan belangbebbenden mede
gedeeld. 

Indien Onze Minister van Financien zich 
met bet advies van den raad niet vereenigt, 
deelt bij zijn gevoelen over bet ingevolge de 
wet toe te kennen pensioen scbriftelijk aan 
belangbebbenden mede. 

Indien binnen drie maanden na den dag, 
waarop de bovenbedoelde mededeelingen ge
daan zijn , het verlangen daartoe door belang
bebbenden wordt te kennen gegeven, dan wordt 
over het advie bet gevoelen ingewonnen van 
de afdeeling van den Raad van State, bedoeld 
bij bet tweede lid van art. 13 der wet van 
21 December 1861 (Staatsblad n°. 129). 

Wanneer ingevolge bet bepaalde bij dit arti
kel b et gevoelen van de afdeeling van den 

Raad van State, beaoeld bij het 2de lid van 
art. 13 der wet van 21 December 1861 (S taats
blad n•. 129) wordt ingewonnen, wordt de zaak 
bebandeld op de wijze, vastgesteld voor de 
behandeling van gescbillen van bestuu r. 

I s de in bet 2de lid bedoelde aanvrage niet 
ingediend binnen een jaar na bet tijdstip, waar
op recht op pensioen verkregen werd, dan gaat 
bet pensioen eerst in met bet vierendeel jaars 
volgende op dat waarin de aanvrage is gedaan. 
I s z ij niet ingediend binnen vijf jaren na dat 
tijd stip , dan is alle recbt op pensioen verbeurd. 

Dezelfde regelen gelden voor aanvragen om 
verbooging van reeds toegekend pensioen en 
voor de overlegging van stukken , tot staving 
van het recht op die verhooging dienende, met 
dien verstande dat de termijnen van een jaar 
en vijf jaren dan beginnen te loopen van den 
dag waarop bet pensioen is toegekend. 

Onverminderd bet bepaalde in art. 63 der 
wet van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40) 
worden pensioenen, 'die zijn toegekend met in
acbtneming van de in dit artikel gestelde rege
len, door de Algemeene Rekenkamer verevend 
tot de bedragen, waarop zij zijn toegekend, 
tenzij de betaling daarvan acbterwege moet 
blijven op grond van artikel 22 dezer wet. 

19. De weduwen- en weezenpensioenen wor
den op voordracbt van Onzen :Minister van 
Financien bij Koninklijke besluiten toegekend. 

20. De pensioenen worden in volle guldens 
verleend. Onderdeelen van een gulden komen 
daarbij voor een gulden in berekening. 

21. Ten behoeve van bet in art. 1 genoemde 
fonds wordt eene doorloopende korting gebeven. 

Die korting bedraagt: 
a. voor de onderwijzers vijf ten honderd en 

voor de onderwijzeressen een ten bonderd 
's jaars, over hunnen pensioensgrondslag ; 

b. voor de onderwijzers, die na bet in wer
king treden dezer wet gepensionneerd of op 
wachtgeld gesteld worden, vijf ten honderd, 
voor de onderwijzeressen , die in dat geval 
ve rkeeren, een ten bonderd over bun pensioen 
of wachtgeld ; 

c. voor onderwijzers, wier na te laten betrek
kingen ingevolge art. 4 dezer wet uitzicbt 
bebben op toekenning van een aanvullingspen
sioen, vijf ten bonderd 's jaars van het ver
schil van den laat ten pensioensgrondslag en 
het tweevoud van het bedrag dat aan de we
duwe als aanvullingspensioen kan worden toe
gekend; van onderwijzers, wier na te laten 
betrekkingen, ingevolge bet bepaalde van even
genoemd art. 4, geen uitzicbt hebben op pen
sioen uit het in a rt . 1 genoemde £onds, wordt 
geene korting geheven. 
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De kortingen, verscbuldigd door gepension
neerde onderwijzers, worden ingebouden op 
bun pensioen. 

De kortingen, verscbuldigd door de onder
wijzers bedoeld in art. 2 sub a, worden inge
bouden op bunne wedde, of indien zij op wacbt
geld gesteld zijn, op bet wacbtgeld. 

Op de kortingen , verscbuldigd door de on
derwijzers, bedoeld in art. 2 sub b, is art. 54 
duodecies, tweede lid en art. 54 fredecies der 
wet tot regeling van bet lager onderwijs toe
passelijk, met dien ve rstande, dat wanneer in 
de gevallen bij bet derde en laatste lid van 
laatstgenoemd artikel voorzien, bet bedrag der 
korting niet tijdig gestort wordt, de onderwijzer 
het recbt op pensioen voor zijne weduwe en 
weezen verbeurt, tenzij Onze Minister van 
Financien, den directeur van bet weduwenfonds 
gehoord, in bijzondere gevallen alsnog termen 
vindt om dit recht, tegen storting van bet 
verscbuldigd bedrag te doen berleven. Over
lijdt de onderwijzer v66r 1 December van bet 
loopende jaar, zonder dat de korting is voldaan, 
clan wordt deze in de claartoe leidende geval
len, ingebouden op bet weduwen- en weezen
pensioen. 

De in dit artikel bedoelde kortingen houden 
op met den dag, waarop een onderwijzer die 
ongehuwd is en geene kinderen beneden den 
leeftijd van 18 jaren beeft, wordt gepension
neerd of op wacbtgeld gesteld, zoomede voor 
hen, die, nadat ze gepensionneerd, op wacht
geld gesteld zijn, weduwnaar (weduwe) worclen 
en geene kinderen beneden den leeftijd van 
18 jaren hebben. Voor onderwijzers vervalt 
bovendien de verplichting tot betaling van 
kortingen, zoodra zij het zestigste levensjaar 
ingetreden zijn, indien zij alsdan ongehuwd zijn 
en geen kinderen beneden den leeftijd van 18 
jaren hebben ; voor onderwijzeressen zoodra zij 
bet veertigste levensjaar ingetreclen zijn en 
alsdan geen kinderen beneden den leeftijd van 
18 jaren hebben. 

De onclerwijzers of gepensionneerde of op 
wachtgeld gestelde onderwijzers, op wie het 
vorige lid van toepassing wordt, zijn verplicbt 
binnen drie maanden nadat de korting op
houdt, daarvan kennis te geven aan den di
recteur van bet weduwenfonds. Bij verzuim 
van tiidige kennisgeving wordt de reeds vol
dane korting niet teruggegeven. 

De toegepaste kortingen ter zake van weezen
pensioen eener onderwijzeres worden baar te
ruggegeven, indien zij met een onderwijzer of 
een burgerlijk ambtenaar buwt of in bet 
genot treedt van een ten laste van bet in art. 1 
genoemde fonds toegekend weduwenpensioen, 

tenzij zij verklaard heeft van de in art. 3 toe
gestane bevoegdheicl gebruik te willen maken. 

De bij litt. a van dit artikel bedoelde kor
tingen zullen door cle onderwijzers , bedoeld 
bij art. 2 sub a, aa:1 wie met stilstand van 
wedde verlof is verleend, t ijdens den duur van 
dat verlof aan den directeur van het in art. 1 
genoemde fonds betaald moeten worden binnen 
clrie maanden na afloop van bet jaar, waarover 
.ze verschuldigd zijn . 

Wanbetaling der verschuldigde kortingen 
binnen gezegden termijn, heeft verlies der 
deelgerechtigdbeicl ten gevolge. 

Voor de toepassing van deze bepalingen 
wordt de pensioensgrondslag, bet pensioen of 
bet wacbtgeld niet hooger berekend dan twee 
duizend vierbondercl gulden, metdien verstande 
dat , zoo de pensioensgrondslagen, pensioemm 
en wacbtgelden van hem die meer clan eene 
betrekking te gelijker tijd vervult of vervuld 
heeft, te zamen meer clan twee duizend vier 
bonderd gulden bedragen , elk daarvan eene 
evenredige vermindering zal ondergaan. 

22. De artt. 21 , 30 en 31 der Burgerlijke 
Pensioenwet zijn ook op de weduwen-en weezen
pensioenen der onderwijze rs , art. 22 dier wet 
is op de weduwenpensioenen der onderwijzers 
toepasselijk, met dien verstande, dat in bet bij 
bet tweede lid van dat artikel bedoeld geval 
aan Ons blijft voorbebouden, over bet pensioen 
der veroordeelde ten behoeve barer minder
jarige kinderen te bescbikken. 

23. De bij bet in werking treden van deze 
wet in dienst zijnde onderwijzers , zullen cle 
in art. 21 vermelde kortingen niet beboeven 
te betalen, indien zij binnen drie maanden na 
bet in werking treden van de wet aan Onzen 
Minister met de uitvoering van de wet tot 
regeling van bet lager onderwijs belast, eene 
schriftelijke verklaring bebben afgelegd , dat 
zij in bet fonds niet wenschen deelgerecbtigd 
te worden. 

Ten gevolge van de in bet vorig lid bedoelde 
verklaring gaat voor de door den onderwijzer na 
te laten betrekkingen alle aanspraak op wedu
wen-en weezenpensioen onh erroepelijk verloren. 

24. Art. 54 , septiesdeci.es cler wet tot rege
ling van bet lager onderwijs is, met uitzondering 
van bet voorlaatste licl, toepasselijk op bet 
verstrekken van inlichtingen, welke Onze met 
de uitvoering van laatstgenoemde wet ·belaste 
Minister mocbt vragen van de bestuurders en 
bonders van bijzondere lagere scholen en bij
zondere kweekscholen tot opleiding van on
derwijzers. 

25 . In de laatstelijk bij de wet van clen 
29sten Juni 1899 (Staatsblacl n°. 149) gewijzigde 
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wet van den 9den Mei 1890 (Stnatsblad n°. 79) 
worden de volgende veranderingen gebracht: 

a. H ot 2de lid van art. 2wordtgelezen als volgt: 
,,Vrouwelijke ambtenaren, gehuwd met een 

burgerlijk ambtenaar of met een onderwijzer, 
in den zin van art. 2 der wet tot regeling van 
het pensioen der weduwen en weezen van 
onderwijzers, of in het genot van een krach
tens deze of evengenoemde wet toegekend 
weduwen-pensioen, worden niet als burgerlijk 
ambtenaar aangemerkt. Zij kunnen echter 
tegen storting van het bedrag der in artikel 17 
bepaalde kortingen deelgerechtigd worden of 
blijven in het bij artikel 18 bedoelde fonds 
ten behoeve van hare in huwelijk niet met 
een bu rgerlijk ambtenaar of onderwijzer ver
wekte kinderen." 

b. In bet laatste lid van artikel 4 wordt voor: 
,,het bepaalde bij bet 6de lid van artikel 10" 
gelezen: ,,het bepaalde bij het 6de lid van 
artikel 10". 

c. Tusschen het 4de en 6de lid van art. 10 
wordt ingevoegd eene nieuwe alinea luidende: 

,,In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van Financien, den directeur van bet Weduwen
fonds gehoord , toelaten dat niettegenstaande 
de bij bet vorige lid voor de storting en voor 
de betaling der eerste contributie gestelde ter
m ijnen verstreken zijn , alsnog van de aldaar 
gegeven bevoegdheid wordt gebruik gemaakt." 

d. T usschen het laatste en voorlaatste lid 
van art. 10 wordt ingelascht eene nieu we 
alinea luidende: 

,,lndien ambtenaren, die van de sub a en b 

vermelde bevoegdheden gebruik hebben ge
maakt, onderwijzer worden in den zin van 
art. 2, l ste lid der wet tot regeling van bet 
pensioen der weduwen en weezen van onder
wijzers, zijn de bepalingen van artikel 12, 
3de en 4de lid, dier wet op hen toepasselijk." 

e. Art. 13, 4de lid, wordt gelezen als volgt : 
,,Bij overlijden van den lateren echtgenoot 

eener hertrouwde weduwe wordt aan deze, 
indien zij krachtens haar nader huwelijk geen 
pensioen, of we! een minder pensioen dan haar 
krachtens bet vorig huwelijk toekwam, geniet, 
een op den sub a van artikel 5 bedoelden 
voet berekend weduwenpensioen of het in arti
kel 3 bedoeld aanvullingspensioen toegekend." 

f. Art. 17, ode lid , wordt gelezen als volgt: 
,,De op bet traktement, bet wachtgeld of 

pensioen van een vrouwelijk burgerlijk amb
tenaar ingehouden kortingen voor weezenpen
sioen worden teruggegeven , indien zij huwt 
hetzij met een burgerlijk ambtenaar, hetzij 
met een onderwijzer in den zin van art. 2 der 
wet tot regeling van het pensioen der weduwen 

en weezen van onderwijzers, of in bet genot 
treedt van een ten laste van bet in art. 18 
bedoelde foods toegekend weduwenpens ioen; 
tenzij zij verklaard heeft van de in art. 2 toe
ge tane bevoegdheid gebruik te willen maken." 

g. Lit. c. van het derde lid van art. 18 
vervalt, terwijl voor de kommapunt achter 
lit. b in de plaats treedt een punt. 

h. In art. 19, 2de lid, dier wet wordt in 
plaat van ,,duizend" gelezen: ,,twee duizend". 

i. H et 2de lid van art. 31 der genoemde 
wet vervalt. 

k. ra artikel 31 dier wet wordt ingevoegd 
een nieuw artikel 3lbis luidende als volgt: 

Deze wet kan worden aangehaald onder den 
titel ,,Weduwenwet voor de ambtenaren 1890". 

26. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Weduwenwet voor de onder
wijzers 1906". 

27. D eze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. (1) 

Met dien dag vervalt de wet van den 
12den Mei 1902 (Staatsblad n°. 60). 

Lasten en bevel en, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 5den Juni 1905. 

(ge t. ) WILHELMI A. 
De Min. van Binnenl. Zaken, /.get.) K UYPER. 

De Minister van J.i'inancii!n , 
(ge t. ) H AR'l'E VAN TECKLENBURG . 

(Uitgeg. 11 Juni 1006.) 

5 Juni 1905. W ET, tot regeling van de pen
sioenen van bet onderwijzend person eel aan : 

gemeente-hoogere burgerscbolen, onver
plichte gemeente-burgerscholen en gym
nasia ; 

gemeentelijke middelbare scbolen voor 
meisjes; 

gemeentelijke kweekscholen voor onder
wijzers en onderwijzeressen. S. 154. 

Bijl. Hand. 2• Ka,ne,• 1903/04, n°. 66, 1, 4-6; 
1904/05 n°. 18, 1, 4, 6. 

Hand. id. 1904/05, bladz. 1172-1266, 1388-
1394, 1957. 

Hand. 1° Ka,ner 1904/05, bladz. 430, 4 73, 
623-527. 

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

dat bet wenschelijk is eene regelinc,; t e treffen 
met betrekking tot de pensioenen van bet 
onderwijzend personeel aan : 

gemeente- hoogere burgerscholen , onverplichte 
gemeente-burgerscholen en gymnasia; gemeen
telijke middelbare scbolen voor meisjes; ge-

(1) Bepaald bij besluit van 24 Juni 1905, 
S. 218, op 1 Jan uari 1906. 
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meentelijke kweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz., 
Art. 1. Artikel 31 der wet van 2 Mei 1863 

(Staatsblad n•. 50) vervalt. 
2 . Artikel 32 der in artikel 1 genoemde 

wet wordt gelezen als volgt: 
De directeuren en leeraren der gemeente

,,h~ogere burgerscholen, der gemeente-l:iurger-
scholen en der gemeentelijke middelbare 

" scholen voor meisjes worden voor de toe
::passing der bepalingen omtrent pensioen als 
,,burgerlijke ambtenaren aangemerkt." 

3 . Art. 20 der wet van 28 April 1876 (Staats
blad n•. 102) wordt gelezen als volgt: 

,,De leeraren der gymnasia worden voor de 
. ,.toepassing der bepalingen omtrent pensioen 

,,als burgerlijke ambtenaren aangemerkt." 
4 . De directeuren en onderwij11ers aan ge

meentelijke kweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen worden voor de toepassing 
der bepalingen omtrent pensioen als burger
lijke ambtenaren aangemerkt. 

5 . De in het vorig artikel bedoelde direc
teuren en onderwijzers, die bij het in werking 
treden dezer wet in dienst zijn en de dan in 
dienst zijnde directeuren en leeraren aan de 
in de artikelen 2 en 3 genoemde scholen en 
gymnasia, tot de oprichting waarvan de ge
meenten niet verplicht waren, worden, indien 
zij vroeger burgerlijkambtenaar geweestzijn, als 
herplaatste burgerlijke ambtenaren aangemerkt. 

6 . De vorenstaande bepalingen zijn niet van 
toepassing op de bij het in werking treden 
dezer wet in dien st zijnde directeuren en onder
wijzers aan gemeentelijke kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen en op de 
directeuren en leeraren aan de in de artikelen 
2 en 3 genoemde scholen en gymnasia, tot op· 
richting waarvan de gemeenten niet verplicht 
waren, die binnen drie maanden na het in 
werking treden van deze wet hun verlangen 
deswege schriftelijk hebben te kennen gegeven 
door toezending eener ter zake luidende ver
klaring aan het Departement van Binnenland
sche Zaken. 

7 . Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. (1) 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 5den J uni 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 
De Min. van Binnenl. Zaken , (get.) KUYPER. 

De Ministei· van Financilin, 
(_get. ) HARTE V. T ECKLENBURG . • 

(Uitgeg. 11 Juni 1905.) 

(1) Bepaald bij besluit van 24 J uni 1905, 
S. 218, op 1 Januari 1906. 

5 Juni 1905. W ET, to(inkoop en amortisatie 
van Nationale Schuld, in verband met de 
geldelijke gevolgen van nadere wettelijke 
maatregelen, betreffende de pensionneering 
van onderwijzend personeel. 8. 155. 

Bijl. Hand. 2° Ka,ner 1903/04, n•. 66, 14 ; 
1904/05 n•. 7, 1, 2. 

Hand. id. 1904/05, bladz. 1394, 1957. 
Hand. 1° Kamer 1904/05, bladz. 432, 526. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
dat het , in verband met de geldelijke gevolgen 
van nadere wettelijke maatregelen, betreffende 
de pensionneering van onderwijzend personeel , 
wenschelijk is , voorschriften te geven omtrent 
inkoop en amortisatie van Nationale Schuld; 

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

Eenig a,·tikel. 
Onverminderd het bepaalde in vroegere wet

ten, wordt tot en met h et jaar 1940 jaarlijks 
op de begrooting der Staatsuitgaven - voor 
het eerst in 1906 - voor inkoop van inschrij
vingen in een der Grootboeken van de Na
tionale Schuld of van drie ten honderd rente
gevende schuld bekentenissen of voor aflossing 
van drie ten honderd rentegevende schuld
bekentenissen voor haar nominaal bedrag, de 
som uitgetrokken, in den bij deze wet be
hoorenden staat achter ieder van die jaren 
vermeld. 

De ingevolge het eerste lid voor haar nomi
naal bedrag aflosbaar te stellen schuldbeken
tenissen worden telkens vooraf bij uitloting 
aangewezen. 

Deze uitlotingen hebben plaats volgens door 
Ons vast te stellen regelen. 

De ingekochte en afgeloste schuldbekente
nissen worden ter vernietiging bij de Alge
meene Rekenkamer overgebracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 5den J uni 1905. 

(get. ) WILHELM)N A. 
De Minister van Financie'n, 

( _ _qet. ) HAR'.L'E V. TECKLENBURG. 

( Uit,qeg. 20 Juni 1905.) 

STAAT, bedoeld in het eenig a,·tikel de>· 
wet van den 5den Jimi 1905 (Staatsblad 

1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 

n•. 155). 
f 740,000 1913. 
,, 740,000 1914. 
,, 855,000 1915 . 
,, 855,000 1916 . 
,, 685,000 
., 685,000 
,, 570,000 

1917. 
1918. 
1919 . 

f 570,000 
,, 570,000 
,, 570,000 
,, 570,000 
,, 570,000 
,, 570,000 
,, 570,000 
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1920. f 510,000 1931. f 340,000 
1921. ,, 455,000 1932. ,, 335,000 
1922. ,, 455,000 1933. ,, 225,000 
1923. ,, 455,000 1934. ,, 225,000 
1924. ,, 455,000 1935. ,, 225,000 
1925 . ,, 455,000 1936. ,, 220,000 
1926. ,, 455,000 1937 . ,, 115,000 
1927. ,, 455,000 1938 . ,, 110,000 
1928. ,, 345,000 1939. 

' " 
105,000 

1929 . ,, 345,000 1940 ,, 105,000 
1930. ,, 345,000 

5 Juni 1905. WE1', tot verhooging van het 
bedrag der pensioenen ten laste van het 
foods , ingesteld bij de laatstelijk bij de 
wet van 29 J uni 1899 (Staatsblad n°. 149) 
gewijzigde wet van 9 Mei 1890 (Staats
blad n°. 79). S. 156. 

B-ijl. ]land. 2• Kamer 1903/04, n°. 67, 1-5 ; 
1904/05, n°. 8, 1-4. 

Hand. id. 1904/05, bladz. 1395, 1957. 
Hand. 1° Kamer 1904/05, bladz. 432, 523-526. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is om het bedrag der pen
sioenen ten laste van het Foods ingesteld 
bij de laatstelijk bij de wet van 29 J uni 1899 
(Staafsblad n°. 149) gewijzigde wet van 9 Mei 
1890 (Staatsblad n°. 79) te verhoogen, en tevens 
om de artikelen 10, 17 en 25 dier wet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State, enz. 
Art. 1. De laatstelijk bij de wet van 29 J uni 

1899 (Staafsblad n°. 149) gewijzigde wet van 
9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 79) wordt gewijzigd 
zooals in de hierna volgende paragrafen is 
aangegeven : 

§ a. In art. 5 wordt gelezen: 
in het lste lid, sub a, b en c, alsmede in het 

3de lid in plaats van ,,een vierde", ,,drie en 
tw-intig tachtigste"; 

in het l ste lid, sub b, in plaats van ,,een 
twintigste", ,,drie en twintig vierhonderdste", 

en in het l ste lid , sub c, alsmede in sub d, 
in plaats van ,,een twaalfde", drie en twintig 
tweehonderdveertigste". 

§ b. In artikel 6 wordt in plaats van ,,zes
honderd gulden" gelezen ,, f 690". 

§ c. In artikel 7 wordt in plaats van ,,600" 
gelezen ,,690". 

§ d. Het vierde lid van artikel 10 wordt ge• 
lezen als volgt : 

Ambtenaren die zonder pensioen of wacht
geld, onversch illig om welke reden uit hunne 
burgerlijke betrekking ontslagen worden , be
houden desverkiezende recht op pensioen voor 
hunne weduwen en weezen: 

a. tegen storting, binnen drie maanden na 
hun ontslag, van eene som, berekend naar de 
laatst voldane korting, volgens onderstaand 
tarief. 

L eeftijd van den Storting in eens voor 
ambtenaar bij zijne elken gulden der 

uit den dienst laatste jaarlijksche 
treding. korting. 

18 t lm 27 jaar. I 20.50 
28 32 19.40 
33 37 18.20 
38 42 16.80 
43 47 15.25 
48 52 13.50 
53 57 11.75 
58 6:l 10.-
63 en hooger. 8.50 

b. tegen beta! ing eener jaarlijksche bijdrage 
gelijkstaande met het bedrag der laatstelijk 
door h en verschuldigde korting. Deze bijdrage 
behoort, op straffe van verlies van alle aan
spraken, voor de eerste maal binnen drie maan
den na het ontslag en in de volgende jaren 
telkens v66r den dag waarop het ontslag is 
ingegaan, aan den directeur van het in arti
kel 18 bedoelde weduwen- en weezenfonds 
b etaald te zijn. 

§ e. Het tweede lid / van artikel 17 wordt 
gelezen als volgt: 

Voor ambtenaren, wier na te laten betrek
kingen , ingevolge artikel 3, uitzicht hebben 
op toekenning van een aanvullingspensioen, 
indien zij v66r de invoering dezer wet zijn 
a angesteld, twee, indien zij later zijn aange
steld, vijf ten honderd 's jaars van het verschil 
van den voor hen geldenden pensioensgrond
slag en het tweevoud van het bedrag van het 
bij artikel 3 bedoeld pensioen, waartoe hunne 
na te laten betrekkingen gerechtigd zijn. 

§ f. Het derde lid van artikel 17 wordt ge
lezen als volgt: 

De in dit artikel bedoelde kortingen houden 
op met den dag waarop een ambtenaar, die 
ongehuwd is en geene kinderen beneden den 
leeftijd van 18 jaren heeft , wordt gepension• 
neerd of op wachtgeld gesteld, zoomede voor 
hen, die, nadat ze gepensionneerd of op wacbt
geld gesteld zijn, weduwnaar (weduwe) wor
den en geen kinderen beneden den leeftijd van 
18 jaren hebben. Voor mannelijke ambtenaren 
vervalt bovendien de verplichting tot betaling 
van kortingen, zoodra zij het zestigste ]evens-
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jaar ingetreden zijn, indien zij alsdan onge• 
huwd zijn en geen kinderen beneden den leef
tijd van 18 jaren hebben; voor vrouwelijke 
ambtenaren zoodra zij het veertigste levens
jaar ingetreden zijn, en alsdan geen kinderen 
beneden den leeftijd van 18 jaren hebben. 

§ g. Het tweede lid van artikel 25 wordt 
gelezen als volgt : 

In dat geval zijn deze ambtenaren gebouden 
aan bet in artikel 18 genoemde fonds jaarlijks 
bij te d ragen vijf ten honderd van bet verschil 
van den voor hen geldenden pensioensgrond
slag en bet tweevond van het bedrag van het 
pensioen , waarop hnnne na te laten betrek
kingen uit een der in artikel 23 vermelde 
fondsen aanspraak kunnen maken . 

§ h. Het vijfde lid van artikel 25 wordt ge
lezen als volgt : 

Na 1 Juli 1868 aangestelde bnrgerlijke amb
tenaren, die in bet bij de vorige zinsnede be
doelde geval verkeeren, kunnen op hunne aan
vrage op den in de eerste zinsnede van dit 
artikel aangegeven voet deelgerechtigd worden 
in het weduwen- en weezenfonds van burger
Jijke ambtenaren tegen betaling aan dit fonds 
van twee ten honderd per jaar van het verscbil 
van den voor hen geldenden pensioensgrond
slag en het tweevoud van het bedrag van bet 
pensioen, waarop hunne na te Jaten betrek
kingen uit een der in artikel 23 vermelde 
fon~sen aanspraak kunnen maken. 

2. De bij het in werking treden dezer wet 
reeds ten Jaste van b et in artikel 18 der 
laatstelijk bij de wet van 29 Juni 1899 (Staats
blad n°. 149) gewijzigde wet van 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 79) bedoeld weduwen-en weezen
fonds verleende en nog niet vervullen pensi
oenen worden, zonder nadere aanvraag dei: 
belangbebbenden te rekenen van 1 Januari 
1905 door den directeur van dat fonds ge
bracbt op de bedragen waarop ze zouden zijn 
toegekend, indien bij bet ontstaan der aan
spraak op pensioen badden gegolden de be
palingen van deze wet. 

De pensioenen hier bedoeld worden door de 
Algemeene Rekenkamer verevend tot de be
dragen waarop zij overeenkomstig bet voren 
staande nader worden vastgesteld, tenzij de 
betaling daarvan acbterwege moet blijven op 
grond van artikel 22 der in het boofd van 
dit artikel genoemde wet. 

3. Wanneer te eeniger tijd mocht biijken, 
dat ten gevolge van de toekenning van deel
gerechtigdheid in het in artikel 2 bedoelde 
foods aan de weduwen en weezen der onder
wijzers aan openbare en bijzondere Jagere 
scbolen en aan bijzondere kweeksch9len, de 

·pensioensvoorwaarden moeten worden ver
zwaard of het pensioensbedrag moet worden 
verlaagd, dan zullen deze ongunstige bepa
lingen niet van toepassing zijn op hen, die 
reeds v66r 1 Januari 1906 in bedoeld fonds 
deelgerecbtigd waren. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 5den Juni 1905. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Financiiin, 

(.get.) HAR'l' E V, TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 16 Juni 1905.) 

5 Juni 1905. WET, tot nadere wijziging 
van de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad 
n°. 61), regelende de uitoefening der art-
senijbereidkunst. . 157. 

Bijl. Hand. 2• Kanter 1903/04, n°. 215, 1-3; 
1904/05, n°. 44, 1-4. 

Hand. id. 1904/05, bladz. 2053. 
Hand. 1• Kame,· 1904/05, bladz. 486, 526. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat bet noodig is de wet van 1 J uni 1865 
(Staatsblad n°. 61), regelende de uitoefening 
der artsenijbereidkunst, nader te wijzigen ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 12 der 

wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 61), rege
lende de uitoefening der artsenijbereidkunst, 
gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64) en 21 J uni 1901 (Staatsblad 
n°. 157), wordt gelezen als volgt: 

,,Zij mogen, behoudens hetgeen in het tweede 
lid van artikel 17 bepaald is, de recepten aan 
niemand ter inzage, nog afscbrift daarvan 
geven, dan aan den geneeskundige, die ze 
voorschreef, of die den zieke bebandelt, aan 
dezen zelf, en aan de regterlijke ambtenaren 
of de ambtenaren van bet Staatstoezigt op de 
Volksgezondbeid, met h et onderzoek van die 
recepten belast." 

2. Aan artikel 17 der in bet voorgaande 
artikel genoemde wet worden toegevoegd twee 
leden, Juidende: 

.,Hij is bevoegd aan op openbaar gezag in
gestelde licbamen, naamlooze vennootschappen, 
wederkeerige verzekerings- of waarborgmaat
schappijen, cooperatieve of andere, rechtsper
soonlijkheid bezittende, vereen igingen of aan 
stichtingen, voor welker rekening aan ver
zekerden, leden of anderen geneesmiddelen 
worden verstrekt, eene gespecificeerde rekening 
der voor bar11 rekening geleverde geneesmid
delen en afschrift der recepten te geven. 

,,De bestuurders van en de verdere per-



5 JUNI 1905. 221 

sonen, werkzaam aan de in bet voorgaande 
lid bedoelde licbamen, vennootschappen, maat• 
schappijen, vereenigingen of sticbtingen, mogen 
de gespecificeerde rekening en de afschriften 
der recepten aan niemand ter inzage, nocb af
schrift daarvan geven, dan aan den genees
kundige, die de recepten voorschreef, of aan 
de andere in bet eerste lid van artikel 12 ge
noemde personen ." 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Soestdijk, den 5den J uni 1905. 

(.get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken , (.get .) KUYPER. 

(Uitgeg. 21 .Juni 1905.) 

5 Juni 1905. WET, tot wijziging van het 
vijfde boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1904. S. 158. 

Bij deze wet worden de navolgende artike
]An van dit boofdstuk: 

a. verlwogd: 
A1·t. 29 met/ 300. 
Ai·t. 65 met f 50,000. 
Art. 221 met/17,000. 

b. verminderd: 
Art. 30 met f 300. 

Art. 54 met f 12,000. 
Art. 171 met f 3,000. 

A1·t. 161 met f 82,000. 
Tengevolge van voorscbreven verhoogingen 

en verminderingen wordt bet totaal der 2de 
Afd. van dit boofdstuk verhoogd met/ 62,000; 
dat der 5de Afd. verhoogd met f 3,000; dat 
der 7de Afd. verhoogd met f 17,000 en dat der 
4de Afd. ver,ninderd met f 82,000. 

5 Juni 1905. WET, verklarende bet algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, 
noodig voor de verbreeding van de Groote 
Halstraat en bet aanleggen van een plein 
tegenover de acbterzijde van bet raadhuis 
te 's Gravenhage. S. 159. 

5 Jimi 1905. WET, tot bevordering van den 
aanleg en regeling van de exploitatie van 
een locaalspoorweg van Deventer over Raalte 
naar Ommen. S. 160. 

WIJ WILHELMINA, ENZ., doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat bet wenscbelijk is den aanleg te bevor· 
deren en de exploitatie te regelen van een 
locaalspoorweg van Deventer over Raalte naar 
Ommen ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks scbatkist wordt een 

renteloos voorscbot bescbikbaar gesteld ten 
bedrage van een derde der aanlegkosten, docb 
tot geen hooger bedrag dan f 393,000.-, ten 

beboeve van den aanleg van een locaalspoorweg 
van Deventer over Raalte naar Ommen. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze 
voorscbot wordt onder voorwaarden, door Ons 
of krachtens Onze macbtiging te stellen , toe
gekend aan de voor den aauleg van den aldaar 
genoernden locaalspoorweg op te ricbten naarn
looze vennootscbap, docb n iet dan nadat door 
belanghebbenden bij d ien aanleg daarvoor, ten 
genoegen van O1rnen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverbeid , voldoende ondersteuning 
zal zijn verleend onder geene andere voor
waarden, clan waarop de goedkeuring van ge
noemden Minister zal zijn verkregen. 

3. Ooze Ministers van Waterstaat, Handel 
en Nijverbeid en van Financien worclen ge
macbtigcl om namens den Staat de in ontwerp 
bij deze wet gevoegde overeenkomst aan te 
gaan met de Maatscbappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en met de in artikel 2 be· 
doelde naamlooze vennootschap, welke claarin 
onderscbeidenlijk worden aangeduid als .,de 
Onderneming" en .,de Maafschappij", nadat in 
artikel 1 van clat ontwerp zullen zijn ingevuld : 
de dagteekening dezer wet en het nummer 
van bet Staatsblad, waarin zij wordt afgekon
digd, zoomede de dagteekening van de overeen
komst, tusscben den Staat en de in artikel 2 
bedoelde naamlooze vennootscbap te sluiten, 
waarbij de in dat artikel bedoelde voorwaarden 
zullen worden gesteld en de concessie voor 
den in artikel 1 bedoelden locaalspoorweg zal 
worden verleend. 

4. De overeenkomst , waarvan bet ontwerp 
bij deze wet is gevoegd, is slecbts onderworpen 
aan bet zegelrecbt naar de oppervlakte van het 
pa pier en vrij ; van bet recbt van registratie. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gege,en te Soestdijk, den 6den Juni 1906. 

(.get.) WILHELMINA. 
De Min. van Watersfaat, Handel en Nijverheid, 

(qet. ) DE MAREZ OYENS. 

De Minister van Financii!n, 
(.get. ) HARTE V. TlCKLENDURG. 

(Uitgeg. 28 Juni 1906.) 

ONTWERP. 

Art. 1. De Maatschappij verbindt zich tot 
den aanleg van een locaalspoorweg van Deven
ter over Raalte naar Ommen, voor den aanleg 
en de exploitatie waarvan haar concessie is 
verleend bij de overeenkomst , welke ter uit
voering van artikel 2 der wet van 

(Staatsblad n•. ) tusscbeu den Staat 
en de Overijselscbe Lokaal Spoorweg Maat
scbappij onder dagteekening van 
is gesloten. 
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Bedoelde overeenkomst wordt verder aan
geduid als ,,de subsidie-overeenkomst" . 

De in het eerste lid genoemde locaalspoorweg 
wordt verder aangeduid als ,,de spoorweg". 

2 . Behoudens het bepaalde bij art. 5, ver
bindt zich de Maatschappij den spoorweg, met 
al wat daartoe behoort, te bouwen en te vol
tooien, overeenkomstig de daarvoor geldende 
concessiebepalingen, en dien, geheel gereed ter 
exploitatie, aan de Onderneming op te leveren 
binnnen den tijd daarvoor in deJ subsidie
overeenkomst bepaald, of door den Minister 
van W aterstaat, Handel en Nijverheid, na de 
Onderneming te hebben gehoord, toegestaan. 

De verplichtingen der Maatschappij ten aan
zien van den bouw van den spoorweg, met 
al wat daartoe behoort, worden geregeld naar 
het tusschen de Onderneming en de Maat
schappij onder goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid vast
gestelde of met onderling goedvinden later 
gewijzigde en in beide gevallen ten bewijze 
daarvan onderteekende bouwprogramma. 

3 . De onteigeningen, de aanbestedingen en 
gunningeu geschieden in overeenstemmiug met 
de Onderneming. 

Alle ontwerpen, begrootingen, bestekken, 
voorwaarden van levering worden in overleg 
met de Onderneming opgemaakt en daarna 
aan de goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat, Handel enN ij verheidonderworpen . 

De aanvaarding der voorwaarden, verbonden 
aan ten behoeve van den spoorweg te ver
leenen subsidien, met uitzondering van het 
voorscbot, bedoeld in art. 1 van de in art. 1 
genoemde wet, geschiedt niet dan na verkregen 
overeenstemming met de Onderneming. 

De Maatschappij mag geene verplichtingen 
aangaan jegens derden, d ie lasten zouden kun
nen opleggen aan de exploitatie, dau in over
eenstemming met de Onderneming. In hetgeen 
in overeenstemming met de Onderneming of 
met bare toestemming is vastgesteld, kan de 
Maatschappij geeue wijziging brengen, dan met 
schriftelijke toestemming van de Onderneming. 

Zoowel de Minister van Waterstaat, H andel 
en Nijverheid als de Onderneming zijn be
voegd zich, op de wijze als bun goeddunkt, 
te overtuigen dat de uitvoering der werken 
deugdelijk en naar behooren geschiedt, volgens 
de daarvoor vastgestelde ontwerpen en be
stekken of voorwaarden en overeenkomstig 
het bouwprogramma. 

4 . De vergoediugeu, verschuldigd voor het 
gebruik van eenig station of baanvak, aan den 
Staat of eenige onderneming toebehoorende, 
ten behoeve van den spoorweg komen, voor 

zoover die vergoedingen verschuldigd ziju voor 
het gebruik van werken, ten laste van de 
Maatschappij. Voor zoover die vergoedingen 
verschuldigd zijn als bijdrage in kosteu van 
exploitatie, komen zij ten laste van de Onder
neming. De in de eerste plaats bedoelde ver
goedingen, verschuldigd voor het gebruik der 
Staatsspoorwegstations Deventer en Raalte en 
van het station Ommen van de N oordooster 
L ocaal Spoorweg Maatschappij, daaronder be
grepen de aan elk dier stations grenzende 
baanvakken bij de Onderneming in exploitatie, 
worden bij deze voor elk dier stations met 
aangrenzend baanvak vastgesteld op een gul
den per jaar. 

De onderhandelingen, regelingen en overeen
komsten tot het verkrijgell van aansluitingen 
aan en gemeenschappelijk gebruik van eenig 
station of baanvak, aan den Staat of eenige 
onderneming toebehoorende, ten behoeve van 
den aanleg van den spoorweg, worden door 
de Maatschappij, in overeenstemming met de 
Onderneming, onderscheidenlijk gevoerd en 
gesloten. 

Onderhandelingen aaugaande aansluit ingeu 
aan en gemeenschappel ijk gebruik van eenig 
station of baanvak, aan <fen Staat of eenige 
onderneming toebehoorende, ten behoeve van 
den spoorweg, en welke niet behooren tot die, 
bedoeld in het tweede lid van dit artikel, 
zoomede die aangaande aansluitingen aan en 
gemeenschappelijk gebruik van eenig station , 
of baanvak van den spoorweg, ten behoeve 
van spoorwegen van den Staat of eenige onder
neming, worden uitsluitend door de Onder
neming gevoerd, die bij deze door de Maat
schappij gemachtigd wordt om de overeen
komsten, deswege tot stand gekomen, ook 
namens de Maatschappij voor den tijd, dat de 
exploitatie van den spoorweg door de Onder
neming wordt gevoerd, af te sluiten. 

Overeenkomsten, als in de beide vorige leden 
van dit artikel bedoeld, behoeven de goed
keuring van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. 

5 . De Onderneming belast zich met de ex
ploitatie van den spoorweg, terwijl voor hare 
rekening komt de aanschaffing, ten behoeve 
dier exploitatie, van al hetgeen door haar 
ingevolge art. 11 der overeenkomst van 21 Ja
nuari 1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 
1890 (Staatsblad n°. 134), voor de exploitatie van 
een Staatsspoorweg moet worden aangeschaft. 

Zij verbindt zich de bepalingen van de in 
art. 1 genoemde subsidie-overeenkomst, welke 
op de exploitatie betrekking hebben en de 
overige op de Maatschappij rustende verplich-
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tingen, voor zoover zij de exploitatie~betreffen 
en in overeenstemming met de Onderneming 
aanvaard zijn, na te !even en evenzeer de be
palingen en voorsch riften, voortvloeiende uit 
bestaande en nog te maken wetten en wette
lijke verordeningen, deze exploitatie betref• 
fende. Zij vrijwaart de l\faatschappij voor de 
gevolgen van niet-nakoming van de bepalingen 
der voornoemde subsidie-overeenkomst, voor 
zooveel die nakoming tot hare verplicbtingen 
behoort of afbankelijk is van hare handelingen 
als exploitante van den spoorweg. 

Zij verbindt zich dagelijks ten minste vier 
treinen voor reiz igers in elke ricbting over 
den spoorweg te doen rijden. De vermeerde
ring of vermindering van het aantal verplicbte 
treinen, in den vorigen volzin bedoeld, wordt 
in gemeen overleg tusschen den l\[inister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid en de 
Onderneming geregeld. 

6. De Maatscbappij zal de Onderneming 
tijdig v66r de voltooiing van den spoorweg 
in de gelegenheid stelleu tot bet maken van 
de werken, welke door deze, ingevolge bet be
paalde bij art. 6, op den spoorweg moetcn 
worden aangelegd. 

Zij zal van de aanstaande oplevering van 
den spoorweg, in volgens deze overeenkomst 
voldoenden toestand, ten minste drie maanden 
te voren aan de Onderneming kennis geven , 
terwijl laatstgenoemde zich verplicht den spoor
weg in exploitatie te brengen binnen vier weken, 
nadat de spoorweg door haar in orde is be
vonden, door den Raad van Toezicht op de 
Spoorwegdiensten is goedgekeurd en de macb
tiging tot bet in exploitatie brengen vanwege 
den Minister van Waterstaat, Handel en ij
verheid, is verleend. De overgave ter exploi
tatie wordt bij proces-verbaal geconstateerd, 
op te maken en te onderteekenen door ge· 
machtigden van de Onderneming en van de 
Maatschappij. 

7. Het onderhoud van den spoorweg, met al 
wat daartoe behoort, gaat, voor zooverre bet 
niet behoort tot de verplicbtingen der aan
nemers van den aanleg van den spoorweg, op 
den dag der in-exploitatie-neming over op de 
Onderneming, met dien verstande dat gedu
rende de eerste twee jaren, volgende op dieu 
dag, alle uitgaven van onderhoud welke niet 
den bovenbouw, namelijk de eigenlijke spoor
baan met wissels en draaischijven betreffen , 
haar door de Maatschappij worden terugbe
taalcl binnen eene maancl nadat zij baar de 
clesbetreffende rekeningen heeft aangeboden 
en deze door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn goedgekeurd. 

8. Binnen eene maand na bet tijdstip , 
waarop de gebeele spoorweg twee jaren in 
exploitatie is geweest, heeft eene defin itieve 
opnem.ing van den weg en de werken plaats, 
door daartoe door den Minister van W ater
staat, Handel en N ijverbeid, de Onderneming 
en de Maatschappij aangewezen personen . 

Van deze opneming wordt een proces-verbaal 
opgemaakt en door hen onderteekend . 

De Maatschappij zal dan tevens aan de 
Onderneming ter band stellen volledige plannen 
en bescheiden, waaruit de constructie der 
verschillende werken blijkt, benevens nauw
keurig bijgewerkte grondplannen, vergezeld 
van gewaarmerkte afscbriften van alle akten 
betreffende de onteigening en alle ve rdere be
scheiden en overeenkomsten met derden ge
sloteri, die met de exploitatie van den spoorweg 
in verband staan. 

Indien volgens bet proces-verbaal blijkt dat 
de Maatschappij nog werken van aauleg scbul
dig is, is zij gehouden deze binnen bekwamen 
tijd te maken of de kosten er van te ver
goeden, zoo zij de uitvoering aan de Onder
neming overlaat en de door deze gemaakte 
kosten door den Minister van W aterstaat, 
Handel en Nijverheid worden goedgekeurd. 

Indien de onderneming na bet in exploitatie 
brengen, doch v66r bet in bet eerste lid van 
dit artikel vermelde tijdstip, uitbreiding of 
wijziging van de volkomen volgens bet bouw
programma afgeleverde werken of wel uieuwe 
werken, die niet in bet bouwprogramma zijn 
opgenomen, noodig of wenschelijk oordeelt , 
zijn de bepalingen van art. 9 daarop van 
toepassing. 

9. Alle werken tot wijziging, verbetering 
of uitbreiding of wel nieuwe werken, welke 
door de Onderneming worden noodig geacht 
of krachtens concessien, wetten en wettelijke 
verordeningen worden opgelegd, alsmede bui
tengewone herstellingen tengevolge van over
strooming, oorlog, oproer, of welke overmacht 
ook, zullen door de onderneming worden ge
maakt. 

De Onderneming zal, alvoreus dergelijke 
werken en hersielli1igen uit te voeren, voor 
zoover zij niet betreffen hetgeen door haar 
volgens art. 5 is aangeschaEt, onder overleg· 
ging van de noodige plannen , bestekken en 
begrootingen, in tweevoud, vergunning tot 
bet maken daarvan vragen aan den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheicl. 

Indien deze de vergunning verleent of, in
dien bij weigering van deze vergunning, scheids
lieden bedoeld in art. 20 beslissen dat voren
bedoelde werken voor de behoorlijke ui toefe-
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ning van den dienst noodig zijn . dan komen 
de kosten ten taste van de Maatscbappij, docb 
worden door de Onderneming renteloos voor
gescboten. 

H et aldus voorgescboten bedrag maakt eene 
vordering uit van de Onderneming op de 
Maatschappij , welke opeiscbbaar zal worden 
bij bet eindigen van deze overeenkomst. 

V66r den lsten Mei van elk jaar zendt de 
Onderneming aan den Minister van Water
staat , Handel en N ijverbeid en aan de Maat
schappij eene gespecifieerde opgave van de 
bovengezegde kos ten, welke in bet voorgaande 
jaar gemaakt zijn. 

Werken, bekostigd op den voet van bet 
bepaalde in bet derde lid van dit artikel, 
worden geacht dee! uit te maken van den 
spoorweg. Eventueel voor zulke werken aan
gekocbie gronden worden in de eigendoms
registers ten name der Maatscbappij gesteld. 

De bepalingen van bet derde, vierde en vijfde 
lid van dit a rtikel zijn ook van toepassing op 
alle bierboven bedoelde werken op gemeen
scbappelijke baam-akken en stations van Staats
en andere spoorwegen, waa rvan de kosten ge
beel of gedeeltelijk volgens de desbetreffende 
ov'ereenkomsten, ten laste van den spoorweg 
komen. · 

De Onderneming zal aan de Maatschappij 
ter hand stellen volledige plannen en beschei
den betreffende de ingevolge dit artikel ge
maakte werken. 

10. De Onderneming ontvangt alle opbreng
sten, baten en inkomsten, geene uitgezonderd, 
voortspruitende uit de exploitatie of bet ge
bruik van den spoorweg en van de daartoe 
behoorende eigendommen, dus ook de ve r
goedingen, door andere ondernemingen ver
scbuldigd voor bet gemeenschappelijk gebmik 
van stations of baanvakken, behoorende tot 
den spoorweg, en de opbrengsten uit de ver
pacbtingen van eigendommen, enz. 

Tot de bovengenoemde opbrengsten, baten 
en inkomsten beboort niet de opbrengst van 
al betgeen, blijkens de in bet derde lid van 
art. 8 genoemde bescbeidt n, op bet in bet 
eerste lid van dat artikel genoemde tijdstip 
tot den spoorweg beboorde en niet door de 
Onderneming bekostigd is, voor zoover een en 
ander verkocht en niet vervangen wordt; deze 
opbrengst komt ten goede aan de Maatschappij. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van hetgeen op 
bet bedoelde tijdstip aanwezig was en we! 
do<;>r de Onderneming is bekostigd, docb als 
onderboudsuitgave of bij wijze van voorschot, 
bedoeld in art. 7. 

Voorts komt de opbrengst van betgeen inge-

volge art. 9 door de Onderneming is gemaakt, 
voor zoover een en ander verkocbt en niet 
vervangen wordt, in mindering van hetgeen 
de Onderneming krachtens bet vierde lid van 
evengenoemd artikel te vorderen beeft. 

Daarentegen komen ten laste van de Onder
neming alle uitgaven, van welken aard ook, 
uit de exploitatie van den spoorweg voort
spruitende, welke niet bij deze overeenkomst 
uitdrukkelijk ten laste van de Maatscbappij 
worden gebracht. • 

De Onderneming verbindt zicb tijdens de 
exploitatie van den spoorweg tot de ve rzeke
ring der gebouwen tegen brandscbade ofneemt 
deze scbade te baren laste. 

De grondbelastingen, waterschaps-, polder
en dijklasten en alle dergelijke die in den 
regel op den eigendom van onroerende goederen 
rusten, blijven ten laste van de Maatschappij . 

De Maatschappij kan controle uitoefenen op 
de opbrengsten en inkomsten van den spoor
weg en op de voor haar gedane uitgaven, be
doeld bij art. 9, en te dien einde inzage nemen, 
ten kantore van de Onderneming, van de 
daarop betrekkelijke boeken en bescbeiden. 

De Onderneming stelt ter bescbikking van 
de Maatscbappij de maandelijkscbe opgaven 
betreffende de opbrengsten der exploitatie 
van den spoorweg, tot de inzending waarvan 
deze volgens de in art. 1 genoemde subsidie
o vereenkomst verplicbt is. 

11. N adat de spoorweg door de Onderneming 
in exploitatie zal zijn genomen betaalt zij aan 
de Maatschappij: 

a. eene som van f 23,376 per jaar; 
b. indien in eenig boekjaar de znivere bruto

ontvangsten meer bebben bedragen dan f 3660 
per kilometer, 20 pCt. van dat meerdere. 
Onder de b ierbedoelde zuivere bruto-ontvang
sten wordt verstaan al hetgeen wegens vervoer 
van personen en goederen over den spoorweg, 
volgens de op den spoorweg van kracbt zijnde 
tarieven of naar aanleiding van gesloten vracbt
overeenkomsten, door de Onderneming wordt 
ge'ind. 

Hetgeen de Onderneming ingevolge bet be
paalde sub a aan de Maatschappij verschuldigd 
is, wordt door haar in halfjaarlijksche termij
nen, verschijnende 1 Januari en 1 Juli , vol
daan, terwijl de uitkeering bedoeld sub b ge
scbiedt v66r 1 Juli, volgende op bet jaar, 
waarover die uitkeering loopt. 

Ter berekening van de ontvangsten per 
kilometer wordt de lengte van den spoorweg 
bepaald door meting langs de assen, tusscb en 
bet midden van de boofdgebouwen op de 
stations Deventer en Ommen. 
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12. De Onderueming is bevoegd alle tarieven, 
verdeelingen van het verkeer, vracht-overeen
komsten enz., behoudens de goedkeuring van 
den Minister van Waterstaat, Handel en ij
verbeid ingevolge de wet, zelfstandig vast te 
stellen, zonder hierover de Maatscbappij te 
raadplegen. 

13 . De Onderneming is bevoegd op den 
spoorweg kosteloos vervoer toe te staan in 
alle geYallen, waarin zij dit in haar belang 
wenscbelijk acht . 

De leden van het bestuur der Maatschappij, 
te zamen ten hoogste tot een aantal van twaalf 
personen, z ijn gerechtigd tot vrij-vervoer voor 
hun persoon in de boogste klasse op den 
spoorweg. 

14. De Ondernemiug is gebouden den spoor
weg, met al wat daartoe beboort en door de 
:Maatscbappij is gemaakt, benevens de werken, 
door de Onderueming ingevolge art. 8, voor
laatste en laatste lid, en art. 9 gemaakt, in 
goeden staat te onderhouden. 

15. De Maatschappij is niet bevoegd den 
spoorweg of bare recbten, uit deze ove1·een
komst en uit de in art. 1 genoemde subsidie
overeenkomst voortvloeiende, aan anderen 
over te dragen of t., verkoopen. 

Zij mug geenerlei verband of last op den 
spoorweg leggen, dan met toestemming van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid en van de Onderneming. 

Die toestemming wordt mede gevorderd voor 
den verkoop, voorzien in art. 10 , tweede lid. 

16. Ingeval de Staat, ingevolge bet be-
-paalde bij de overeenkomst van 21 J anuari 1890, 
bekracbtigd bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134) , de eigendommen der On
derueming naast, dan we! ingeval de Onder
neming, ingevolge art. 27 der evengenoemde 
overeenkomst, van bare recbten wordt ver
vallen verklaard, zal de Staat, ten aanzien 
van alle nit de tegenwoordige overeenkomst 
voortvloeiende recbten en verplichtingen in 
de plaats treden van de Onderneming, met 
dien verstande dat bij voor het vervolg alle 
recbten zal uitoefenen, welke deze overeen
komst aan de Onderneming tegenover de 
Maat cbappij toekent, doch tevens alle daarbij 
aan de eerstgenocmde tegenover de Maat
scbappij opgelegde verpl ichtingen zal bebben 
na te komen. 

17. Bij naasting van de eigeniommen der 
Onderneming op den voet als bepaald bij 
art. 39 der overeenkomst van 21 Januari 1890, 
bekracbtigd bij de wet van 22 Juli 1£90 
(Staatsblad n°. 134), zal de Staat van haar 
overnemen tegen betaling van het voile bedrag 
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·daarvan, hare vordering op de Maatschapµij, 
bedoeld bij art. 9. H et bedrag · d ier vorde
ring wordt telken jare bij proces-verbaal vast
gesteld. 

18. Al betgeen door de Onderneming, inge
volge art. 5 wordt aangescbaft, wordt gcacht 
te behooren tot de door baar geexploiteerd 
wordende Staatsspoorwegen, zoodat daa rvoor 
zal gelden al betgeen in de in bet vorig arti 
kel bedoelde overeenkomst is bcpaald omtren t 
dergelijke voorwerpen, welke door de Onder
neming voor de exploitatie der Staatsspoorwc
gen gebruikt worden, met uitzondering van 
hetgeen bij art. 41 betreffende de korting is 
bepaald. 

19 . De in overeenstemming met de Onder
neming en met goedkeuring van den Minister 
van Watcrstaat, Handel en Nijverheid vastge
stelde statuten der Maatschappij mogen zonder 
uitdrukkelijke toestemming van dien Minister 

-en van de Ondernerniug niet worden gewijzigd 
of aangevuld. 

20. Geschillen, uit of ter zake van deze over
eenkomst tusscben partijen ontstaande, worden 
ondenvorpen aan de uitspraak van drie scheids
lieden, met inachtneming van betgeen omtrent 
zoodanige ui tspraak is bepaald bij art. 48 van 
de overeenkomst van 21 Januari 1890, bektach
tigd bij de wet van 2"2 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 134). 

2 1. Ingeval de spoorweg door den Staat 
mocbt worden genaast, v66rdat tot naasting 
van de eigendommen van de Onderneming 
wordt overgegaan, zal de Staat ten aanzien ~an 
alle uit de tegenwoordige overeenkomst voort
vloeiende recbten en ve rplichtingen in de 
plaats treden van de Maatscbappij, met <lien 
verstande dat hij voor bet vervolg alle recbten 
zal uitoefenen, welke deze overeenkomst aan 
de Maatscbappij tegenover de Onderneming 
toekent, <loch daarbij tevens alle aun de eerst
genoernde tegenover de Onderneming opge
legde verplichtingen zal bebben na te komen. 

De Staat verbindt zicb nu voor alsdan, zich 
ten aanzien van de scbuld der Maatscbappij, 
bedoeld bij art. 9, vierde lid , ten tijde barer 
naasting bestaande, te stellen in de plants der 
Maatscbappij, door welke in de plaatsstelling 
de Maatschappij van di e vel'b in tenis zal zijn 

ontslagen. 
22. Alie kosten en rechten, op deze over

eenkomst vallende, worden gedragen door de 
Maatscbappij., 

5 Juni 1905. WET, boudende wijzig ing van 
art. 22 der Beroepswet. S. 161. 

15 
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WIJ vVILH ELMINA, }:Nz .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat wijziging van artikel 22 der Beroepswet 
wenschelijk is; 

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

Eenig a,-tikel. 

In den aanhef van artikel 22 der wet van 
den 8sten December l!l02 tot uitvoering van 
artikel . 75 der Ongevallenwet 1901 (Staatsblad 
n°. 208) wordt het woord ,.twee" gelezen: 

,,vier". 

Slot/Jepali11g. 

De ledenlijsten, gelijk deze op 31 December 1905 
van kracht zullen zijn, worden geacht met in
gang van 1 Januari 1906 opnieuw voor drie 
jaren te zijn vastgesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ~oestdijk, den 5den J uni 1905. 

(gel.) WILHELMINA. 
De Minister van J,,stitie, (get.) J. A. LOEFF . 

De Ministe,- van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Ui(qeg. 20 Juni 1905.) 

5 Jimi 1905. WET, tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk cler Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1905. S. 162. 

5 Juni 1905. WET, tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het d ienstjaar 1905. S. 163. 

Bij deze wet w;irden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk verhoo_qd: 

Art. 255 metf275,530. Art. 265 metf42,967. 
Art. 275 met f 96,803. 
Ten gevolge van deze verhoogingen wordt 

de 6de Afd. en het eindcijfer van dit hoofd
stuk verhoogd met f 415,300. 

5 Juni 1905. W ET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van een verbinclingsspoorweg tus
schen den ontworpen spoorweg van Rot
terdam naar 's Gravenhage en naar Scheve
ningen en de Verbindingsbaan om Rotter
dam. S. 164. 

5 Juni 1905. W ET, houdende nadere Rijks
bijdrage aan het polderdistrict Tielerwaard 
voor de verhooging van de Waaldijken, 
in verband met de afsluiting der Heere
waardensche overlaten . S. 165. 

WIJ vVILHELMIN A., ENZ . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat bet wenschelijk is , de bij de wet van 
22 Juli 1899 (Staatsblad n°. 182) aan het pol
derdistrict Tielerwaard toegekende bijdrage 
voor de verhooging van de dijken langs de 
rivier de Waa/, voor zooveel deze is gebleken 
noodig te idjn, in verband met de afsluiting 
der Heerewaardensche overlaten, bedoeld in de 
wet van 26 .Tanuari 1883 (Staalsb!ad n°. 4) 
nader te regelen; 

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

Eeni_q artikel. 

De bijdrage bij de wet van 22 J uli 1899 
(Staatsblad n°. 182) verleencl aan het polder
district Tielerwaard voor de verhooging van 
de dijken langs de r ivier de Waal, voor zoo
veel deze is gebleken noodig te zijn in ver
band met de afsluiting der Heerewaardensche 
overlaten, bedoeld in de wet van 26 Januari 
1883 (Staatsblad n•. 4), wordt nader bepaald 
op twee derden van ten hoogste vierhonderd vijf 
en veertig duizend gulden (f 445,000). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 5den Juni 1905. 

(get.) WILHELMINA. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get. ) DE MAREZ OYENS. 
(Uitgeg. 24 Juni 1905.) 

5 Juni 1905. WET, tot aanvulling en ver
booging van het negcncle hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1905. 
s. 166. 

Bij deze wet wordt tusschen de artt. 109 en 
110 ingelascht: 

,.Artikel 109bis. N adere bijdrage aan het 
polderdistrict Tielerwaarcl in de kosten van 
verbooging van de dijken langs de rivier 
cle Waal, voor zooveel deze is gebleken noodig 
te zijn, in verband met de afsluiting der 
Heerewaardensche overlaten, bedoeld in de wet 
van 26 Januari 1883 (Staatsblad n°. 4) f62,ti50. 

Ten gevolge van voorschreven aanvulling 
en verhooging wordt het totaal der 2de A.fd. 
en het eindcijfer van dit hoofdstuk eveneens 
verhoogd met f 62,650. 

5 Juni 1905. WE'l', houdende verklaring van 
bet algemeen nut der onteigening ten be· 
hoeve van een havenspoorweg naar den 
Rechter Maasoever te Rotterdam en van 
de wijziging van den overgang van den 
spoorweg Amsterdam-Rotterdam over de 
Delfsha,ensche Schie. S. 167. 

• 
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6 Jimi 1906. WE'l', boudende aanvulling en 
verhooging van bet negend.e boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1905. 
S. 168. 

Bij deze wet wordt tusscben de artt. 139 en 
140 ingelascht: 

,,Artikel l39bis. .Aanleg van een gemeen
scbappelijk station voor den Staataspt,orweg 
van Arnhen, naar Leeuivarden en voor den 
Koninklijk Nederlandscben Locaalspoorweg 
,,Willem IlI" te Devenfer f 60,000." 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt 
bet totaal der 3de .Afd. alsmede bet eindcijfer 
van <lit boofdstuk verhoogd met f 60,000,-. 

6 Juni 1906. WE'l', tot verhooging en aan
vulling van bet negende boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1905. 
s. 169. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. ve,·hoogd : 
Art. 29 met f 200,000. Art. 102 met f 5000. 

b. ingelasr.ht: 
Artikel ] l2bis. Bijdrage aan bet waterschap 

van den Oude IJssel voor de voltooi ing van 
de verbetering van de rivier de Oude IJssel 
als kauaal van uitwatering en scbeepvaart 
/83,000. 

Artikel ll2te.r. Bijdrage aan bet waterschap 
de Scbipbeek in de kosteu der voltooiing van 
de verbetering der Beneden-Scbipbeek en voor 
de verbetering van de Bolksbeek f 16,000. 

A,·tikel ll2quat.er. Bijdrage aan de provincie 
Overijssel in de kosten der verbetering van de 
Buurser Beek en van de Diepenbeimer Molen
beek f 30,000. 

A1·tikel ll2quinquies. Bijdrage aan bet water
scbap de Regge in de kosten der voltooiing 
van de verbetering der Regge en hare zij
stroomen, die bij booge waterstanden Schip
beekwater afvoeren /46,000. 

Ten gevolge van bet vorenstaande wordt 
bet totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk, 
alsmede bet eindcijfer van dit hoofdstuk, ver

hoogd met f 379,000. 

6 Juni 1906. WET, houdende nadere wijzi
ging van artikel 4 der wet van 29 Oc
tober 1892 (Staatsblad n°. 240), boudende 
voorloopige maatregelen tot behoud van 
vicariegoederen. S. 170. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat bet noodzakelijk is de voorloopige maat
regelen tot behoud van vicariegoederen, vast-

gesteld bij de wet van 29 October 1892 (Staats
blad n°. 240), en in stand gebouden door de 
wetten van 12 Juli 1895 (Staatsblad n°. 99) en 
van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 114), te doen 
gelden totdat door eene nadere wettelijke rege
ling defiuitief in dit onderwerp zal zijn voor
zien; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

In artikel 4 cler wet van 29 October 1892 
(Staatsblad n°. 240), houdende voorloopige 
maatregelen tot behoud van vicariegoederen, 
zooals clat artikel luiclt ten gevolge van de 
wet van 9 Juli 1900 (Staa fsblad n°. 114), worden 
de woorden ,,dertien jaren" vervangen door 
,,achttien jaren". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 6clen J uni 1906. 

(get .) WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, (get.) J. A. LoE~'F. 

(Uitgeg. 15 Juni 1905.) 

6 Juni 1906. WET, houdende wettelijke be
palingen betreffende loterijeu. S. 171. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1902/03, n°. 213, 1-3; 
1903/04 n°. 37, l ; 1904/06 n°. 15, 1- 12. 

Hand. id. 1904/06, bladz. 1981-2066, 2102. 
Hand. l • Kanl.e'I· 1904/06, bladz. 618, 532. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen teweten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 
dat uiemve wettelijke bepalingen betreffende 
loterijen wenscbelijk zijn ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Deze wet verstaat onder loterij elke 

gelegenheid, door iemand opengesteld om, tegen 
volcloening aan zekere voorwaarde, mede te 
dingen naar prijzen of premien in geld of goed, 
uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers, die 
als winners worden aangewezen door bet lot 
of eenige andere kansbepaling , waarop zij 
geenen overwegenden invloed kunnen oefenen. 

Onder loterij in den zin dezer wet worden 
n iet verstaan : 

1°. de kansovereenkomst van levensverze
kering, mits zij is aangegaan met inachtneming 
van de wettelijke bepaliugen, op het oogenblik 
van het sluiten der overeenkomst op bet stuk 
van levensverzekering bestaande; 

2°. de tegen eenen niet hoogeren clan den 
pari-koers voor bet publiek opengestelde premie
leening, die eene jaarlijksche rente geeft van 
ten minste drie ten honderd ; 

3°. de tegen eenen niet hoogeren clan den 
pari-koers voor bet publiek opengestelde premie
leening , die eene jaarlijksche rente geeft van 

15* 
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ten m inste twee ten honderd, en waarvan de 
premien voor gezamenlijk gelijke bedragen zijn 
verdeeld over · de jaren , gednren<!e welke de 
leening loopt. 

2. Het is verboden : 
1°. eene andere loterij aan te leggen of te 

houden dan de zoodanige tot het aanleggen 
en houden waarvan de bij deze wet vereischte 
toestemming is ve rleend; 

2°. aandeelen in eene loterij , tot het aan
leggen en houden waarvan de bij deze wet 
vereischte toes temming niet is verleend, en 
aandeelen in eene loterij , die buiten het Rijk 
in Europa is aangelegd of wordt gehouden, te 
verkoopen, te koop aan te bieden, af te leveren, 
uit te deelen of ten verkoop of ter uitdeeling 
in voorraad te hebben of op eenige andere 
wijze de deelneming in zoodanige loterij open 
te stellen of openlijk te bevorderen; 

3°. certificaten, recht gevende op den gedeelte
lijken eigendom van een oorspronkelijk aandeel 
in eene loterij of eene premieleen ing of op de 
aan zoodanig aandeel verbonden winkans bij 
trekkingen, onder welke benaming ook, te ver
koopen, te koop aan te bieden, af te leveren, 
uit te deelen of ten verkoop of ter uitdeeling 
in voorraad te hebben of op eenige andere 
wijze de deelneming door middel van zooda
nige certificaten in loterijen en premieleen.ingen 
open te stellen oE openlijk te bevorderen. 

3. Tot het aanleggen en houden van eene 
loterij, uitsluitend st rekkende tot een liefdadig 
doe! of bevordering van wetenschap, kunst of 
een antler algemeen belang, en waadn de prijzeu 
of premien niet in geld of geldswaardig papier 
bestaan , kau toestemming worden verleend , 
indien de prijzen en premien gezarnenlijk geen 
grnotere waarde dan van eenhonderd gulden 
hebben door Lurgemeester en wethouders der 
gemeente, waar de loterij zal worden gehouden, 
en indien die waarde meer dan eenhonderd 
gulden bedraagt door Ons, op voordracht van 
Onzen Minister van Justitie. 

4. Aan elke toesternming, als in artikel 3 
bedoelcl, is stilzwijgend de voorwaarde ver
bonden, dat op alle aandeelen in de daarbij 
toegestane loterij en in alle aankondigingen en 
andere voor openbaarmaking of verspreiding 
bestemde stukken , die loterij betreffende, worde 
vermeld, door welke macht toestemming is 
verleend, onder aanhaling van de clagteekening 
van het betrekkelijk besluit. 

Andere voorwaarden kunnen .door de maebt, 
die de toestemming verleent, daaraan worden 
verbonden . Zij worden in het besluit, hou
dende toestemming, opgenomen. 

5. Het is verboden : 

1°. eene loterij, tot het aanleggen- en houden 
waarvan de bij deze wet vereischte toestemming 
is verleend, zonder inacbtneming van de be
paling van het eerste lid van artikel 4 of van 
eenige ingevolge het tweede lid van artikel 4 
aan die toestemming verbonden voorwaarde, 
aan te leggen of te houden ; 

2°. aandeelen in zoodanige loterij teverkoopen, 
te koop uan te bieden, af te leveren, nit te 
deelen of ten verkoop of ter uitdeeling in 
voorraad te hebben , of door middel of met 
behulp van aandeelen of aankondigingen en 
andere voor openbaarmaking en verspreiding 
bestemde stukken , op eenige andere wijze de 
deelneming in zooclanige loterij open te stellen 
of openlijk te bevorderen , zonder dat de be
paling van het eerste lid van artikel 4 ten 
opzichte van die aandeelen, die aankondigingen 
en die voor openbaarmaking en verspreiding 
bestemde stukken, is of wordt nagekomen; 

3°. aandeelen in zoodanige loterij te ver
koopen, te koop aan te bieden, af te leveren, 
nit te deelen of ten verkoop of ter uitdeeling 
in voorraad te hebben of op eenige andere wijze 
de deelneming in zoodanige loterij open te 
stellen of openlijk te bevorderen, zonder dat 
door hem, die eene der genoemde handelingen 
pleegt, alle, ingevolge het tweede lid van ar
tikel 4 voor die handeling gestelde, voorwaarden, 
zijn of worden nagekomen. 

6 . Overtreding van eene der verbodsbepa
lingen van artikel 2 of van artikel 6 wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste ze 
maanden of geldboete van ten hoogste drie 
duizend gulden. 

Voorwerpen den veroordeelde toebehoorende, 
welke door middel van het strafbaar feit zijn 
verkregen, en aandeelen in de loterij en andere 
voorwerpen, den vcroordeelde toebehoorende , 
waarmede het feit is geplcegd, kunneu worden 
verbeurd verklaard. 

7. Hij, die, opzettelijk in strijd met de waar
heid, het vermoeden wekt, dat, ingevolge ar
tikel 3, toestemming tot het bouden van eene 
loterij is verleend , of dat aan de verleende 
toestemming geene voorwaarden of andere dan 
de gestelde of niet al de gestelde voorwaarden 
zijn verbonden, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste drie duizcnd gulden . 

8. Als overtredingen worden beschouwd de 
feiten, strafbaar gesteld bij artikel 6; als mis
drijven die, strafbaar gesteld bij artikel 7. 

9 . Deze wet is, met uitzondering van het 
in de artikelen 2 n°. 3, 6 en 8 bepaalde, niet 
toepasselijk op de N ederlandsche Staatsloterij. 

10. Op loterijen, daaronder begrepen premie-
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leeningen vallende onder h et begrip loterij in 
den zin dezer wet, die v66r 1 Juli 1905 reeds 
wettiglijk zijn aangelegd, is deze wet niet van 
toepassing. 

11. De wet van 22 Juli 1814 (Staatsbladn°. 86) 
wordt ingetrokken. 

12. Deze wet Iran worden aangehaald onder 
den titel van Loterijwet 1905. 

13. Deze wet treedt in werking op 1 Juli 1905. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk , den 6den Juni 1905. 

v;et.) WILHELMINA. . 
De Minister van Justitie, v;et.) J. A. Lox~·F. 

De Minister van Financilfn, 
v;et.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 20 Juni 1905.) 

6 Juni 1905. WET, tot regeling der pensioe
nen van bet personeel van den loodsdienst 
voor zeescbepen en van de weduwen en 
kinderen van dat personeel. S. 172. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1904/05, n°. 115, 10- 14. 
Hand. id. 1904/05, bladz. 1993- 2000, 2002-

2008. 
Hand. 1 • Kamer 1904/05, bladz. 518-532. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat bet noodig is over te gaan tot berziening 
van de regeling der pensioenen en onder
standen van het personeel van den loods
dienst voor zeescbepen en van de weduwen 
en kinderen van dat personeel ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State ~nz. 

EERSTE AFDEELING. 

Pensioenen van het personeel van den loodsdienst. 

§ 1. Van het recht op pensioen. 

Art. 1. Ten laste van den Staat wordt 
onder de voorwaarden en naar de regelen, bij 
deze wet gesteld, pensioen verleend aan bet 
personeel van den loodsdienst voor zeescbepen, 
bestaande uit loodsscbippers, loodsen, loods
kweekelingen, hulploodsen, kwartiermeesters, 
roeiers, matrozen, macbinisten en stokers. 

Onder ,,loodsdienst" wordt in deze wet ver
staan : dienst bij het loodswezen in d e bij het 
vorig lid vermelde qualiteiten. • 

2 . Het recbt op pensioen nil bekomen-ont• 
slag wordt verkregen: 

1°. ter zake van langdurigen dien st, dat is 
bij een diensttijd van vijf en dertig jaren, met 
bet bij artikel 3 gestelde voorbeboud: 

2°. ter zake van ongescbiktbeid voor de 
verdere waarneming van den loodsd ienst ten 

gevolge van ziels- of lichaamsgebreken, hetzij 
bekomeu in de uitoefeniug van den loods
dienst, hetzij veroorzaakt door gevorderde of 
bevolen diensten bet loodsmansberoep be
treffende, of wel bekomen bij eene poging 
tot redding van schipbreukelingeu in dienst 
van eene reddingmaatschappij; 

3°. ter zake van ongeschiktheid voor de 
verdere waarneming van den loodsdieust ten 
gcvolge van ziels- of lichaamsgebreken, ont
staan door andere oorzaken dan die onder 2°. 
vcrmeld, mits de ongescbiktbeid niet bet ge
volg zij van eigen moedwillige handelingen 
of van ongeregeld gedrag en de belang• 
hcbbende een diensttijd hebbe van ten minste 
tien jaren; 

4°. bij een diensttijd ,an ten minste tien 
jaren, wanneer de belanghebbende ontslagen 
is, omdat hij den leeftijd van vijftig jaren 
had bereikt of overschreden en geacht werd, 
in verband met zijn leeftijd voor de waar
nerning van den loodsdienst niet meer ten 
volle geschikt te zijn. 

3. Het recbt op pensioen ter zake van lang
durigen dienst wordt geacbt niet te bestaan, 
wanneer ontslag is verleend op eigen verzoek 
v66r bet bereiken van den leeftijd van vijf 
en vijftig jaren. 

4. Ten aanzien van de gevallen, omscbreven 
onder 2°. en 3°. van artikel 2, wordt als be
wijs van de ongescbiktbeid voor de verdere 
waarneming van den loodsdienst vereiscbt een 
met redenen omkleed rapport van twee ge
neeskundigen betreffende bet door hen inge• 
steld onderzoek naar bet ontstaan, den aard 
en de gevolgen van bet bekomen ?:iels- of 
licbaamsgebrek. 

De geneeskundigen, in bet vorig en het 
volgend lid bedoeld, worden aangewezen door 
of van wege Onzen Minister van Marine uit 
bet personeel van den geneeskundigen dienst 
der zeemacht. 

Het onderzoek zal op last van Onzen Mi
nister van Marine eenmaal worden herhaald, 
door twee andere geneeskundigcn, wanneer de 
oelangbebbende bet verzoekt binnen drie maan
den nadat de beslissing omtrent zijne aanspraak 
op pensioen te zijner kennis is gebrach t, of 
wel wann eer genoemde Minis ter bet wensche
lijk acht. 

De kosten, eventueel aan bet onderzoek ver
bonden, komen ten laste van den Staat. 

5 . Het recht op pensioen gaat verloren voor 
hem, die bebalve in de gevallen bij artikel 2 
voorzien, ontslagen wordt op eigen verzoek, 
die bij rechterlijke uitspraak van zijn ambt 
wordt ontzet, of die uit boofde van wangedrag, 
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onzedelijkheid, verregaande achteloosheid of 
plichtverzuim uit zijne betrekking ontslagen 
wordt. 

Bij weder-indiensttreding na ontslag komen 
de v66r het ontslag bewezen diensten voor 
toekenning en berekening van pensioen weder 
in aanmerking. 

6 . Aan hem, die reeds in het genot is van 
Rijkspensioen, wordt, wanneer h ij komt te 
verkeeren in een der gevallen , vermeld in 
artikel 2, voor de diensten na zijne pension
neering bewezen , toegekend een afzonderlijk 
pensioen, berekend overeenkomstig de regelen 
dezer wet, doch met weglating der bepnling 
omtrent het minimum van het pensioens
bedrag, voorkomende in artikel 16 dezer wet. 

7. Beboudens het bepaalde bij artikel 9 
neemt het pensioen, bedoeld bij a rtikel 2, 
aanvang met den dag van ontslag uit den 
dienst. 

8. Hij, die ten nrinste tien jaren is werk
zaam geweest, in betrekkingen als bedoelcl 
bij artikel 10, doeh laatstelijk bij den loods
dienst, en uit dezen clienst ontslagen is ten 
gevolge van een maatregel van bestuur, heeft 
mede recht op pensioen bij het bereiken van 
den leeftijd van vij/ en vijftig jaren. 

Dit recb t vervalt, wanneer hij bij het be· 
reiken van gemelden leeftijd werkzaam is in 
eene Rijksbetrekking, waaraan bet uitzicht op 
pensioen is verbonden, of wanneer hem v66r 
dien tijd reeds een Rijkspensioen is ve rleend. 

Herplaatsing bij het lood wezen na het in 
bet eerste lid van clit artikel bedoelde ontslag 
doet eveneens het bovenomschreven recht ver
vallen. 

Het pensioen gaat in met den dag, waarop 
het 66ste levensjaar is ingetreden, behoudens 
het bepaalde bij artikel 9. 

9. Orn bet recht op pensioen te doen golden, 
moet door of van wege den belanghebbende 
eene aanvrage worden ingezonden aan bet 
Departement van Marine, ouder overlegging 
van de voor de regeliug vau bet pensioen 
beuoodigde stukken. 

Wij bebouclen Ons voor, pensioeu te ver
leenen ook zonder dat bedoelde aanvrage werd 
ingezonden. 

Wanneer de aanvrage niet binnen een jaar 
na het tijdstip, waarop het recht op pensioen 
verkregen werd, is ingediend, gaat bet pen
sioen eerst in met het kwartaal, volgende op 
dat waarin de aanvrage gedaan is. 

Het recbt op pensioen is ve rbeurd , wanneer 
de belanghebbende het niet heeft doen gelden 
binnen vijf jaren na het in het vor ig lid ge
melde tijdstip. 

§ 2. Van den diensttijd. 

10. Als diensttijd komt in aanmerking de 
tijd v66r en nit de invoering dezer wet in 
werkelijken dienst doorgebracht, 

a. bij den loodsdien t voor zeeschepen; 
b. bij de gemeentelijke binnenloodsdiensten, 

vermeld in artikel 20 der wet van 20 Au
gnstus 1859 (Staalsblacl n•. 93), tot regeling 
van den loodsdienst voor zeeschepen ; 

c. in militaire betrekkingen bij de zee- en 
landmacht; 

cl. in burgerlijke betrekkingen en in die als 
mindere geemployeerde, werkman of bediende, 
op daggeld werkzaam bij inricbtingen van 
's Rijks zee- en landmacht en bij bet K oloniaal 
Etablissement te Amsterdam; 

e. in rnilitaire en burgerlijke betrekkingen 
in 's Rijks overzeesche be!dttingen en kolonien 
en in die, welke bier te lande ten laste van 
de koloniale geldmiddelen zijn of zullen wor
den ingesteld ; 

mits de diensten, in die betrekkingen be
wezen , naar de daan•oor geldende regelen , 
aanspraak geven op pensioen of gagement en 
niet reeds met pensioen of gagement zijn 
vergolden. 

11 Voor vaststelling van den bij den loods
dienst voor pensioen geldigen diensttijd komt 
niet in aanmerking, 

a. de diensttijd , voorafgaande aan bet tijd
stip , waarop het achttiende jaar is vervuld; 

b. de tijd, met of buiten bezwaar van 's Rijks 
schatkist met verlof doorgebracbt, indien bet 
verlof !anger dan een jaar achtereenvolgen 
heeft gcduurd, tenzij dit verlof verleend werd 
tot het "l"erkrijgen van herstel van wooden , 
ziekten, ziels- of lichaamsgebreken, in de uit
oefening van den loodsdienst ontstaan. 

12. Indien het eindcijfer van den diensttijd 
een gedeelte van eeue maand oplevert, wordt 
daarvoor eene geheele maand gesteld. 

§ 3. Van het pensioensbed,·ag. 

13. Het voile pensioensbedrag is voor elke 
betrekking aangege"l"en op den bij deze wet 
gevoegden staat. 

14. Het voile pensioensbedrag wordt toege
kend ter zake van langdurigen dienst, ,·ermeld 
onder 1°. van artikel 2. 

15. In de gevallen, vermeld onder 2°. van 
artikel 2, wordt toegekend , 

a. indien bet bekomen ziels- of licbaams
gebrek moet geacht worden den betrokkene 
buiten staat te stellen om verder in zijn 
levensonderhoud te voorzien, clan we! wan
neer de betrokkene een werkelijken dienst telt 
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van ten minste vijf en twintig jareu of den 
leeftijd van vijf en 1•eertig jaren heeft bereikt : 
het volle pensioensbedrag; 

b. indien de betrokkene den sub a ver• 
melden diensttijd niet beeft verkregen of den 
daar bedoelden leeftijd ni et beeft bereikt, en 
het bekomen ziels- of lichaamsgebrek hem 
niet buiten staat stelt om verder in zijn levens
onderhoud te voorzien : wrie vierden van het 
volle pensioensbedrag. 

16. In de gevallen, vermeld onder 3°. en 
4°. van artikel 2, wordt bet pensioen berekend 
naar bet aantal dienstjaren, en we! voor elk 
dieustjaar een vijf en dertigste gedeelte van 
bet volle bedrag. 

Bij deze regeling wordt ecbter in geen ge
val minder toegekend dan een bedrag van 
twee lwnderd gulden 's jaars. 

17. Het pensioen, bedoeld in artikel 8, wordt 
berekend op den voet van bet bepaalde bij 
artikel 16, doch zonder toepassing der be
paling omtrent het minimum-bedrag. 

18. Ingeval pensioen werd toegekend ter 
zake van ongescbiktheid ten gevolge van ziels
of licbaamsgebreken, als bedoeld onder 2°. 
van artikel 2, en die gebreken den gepension
neerde later, mits niet door eigen toedoen, 
in een toestand brengen, die, had bij reeds 
bij de pensionneering bestaan , recht zou 
hebben gegeven op een hooger pensioen dan 
werd toegekend , dan wordt de belangbebbende 
alsnog in bet genot van dat hoogere peusioeu 
gesteld, mits de aauvrage om verbooging 
binnen vijf jareu ua bet verlaten van den 
loodsdieust aan bet Departement van Marine 
zij iugezondeu. 

Die verhooging van pensioen gaat in met 
den dag, waarop de aanvrage bij gemeld De
partemeut werd ontvangen. 

Bij de aanvrage om hooger peusioen wordt 
overgelegd eeue met redeuen omkleede schrifte• 
lijke verklaring van een geneeskundige, waar
vau zoo mogelijk de inhoud door hem onder 
eede voor den kautonrechter van de woou- of 
verblijfplaats van den belangbebbeude zal zijn 
bevestigd en waaruit duidelijk blijkt , dat de 
toestand van den belanghebbende het onmiddel
lijk gevolg is van eeu vroeger bekomeu ziels
of licbaamsgebrek, als waarvan hiervoren 
sprake is. 

19. Hij , die recht kan doeu geldeu op een 
antler of een hooger pensioeu dau hem werd 
verleeud, - buiteu bet geval bij artikel 18 
voorzien, - wordt alsnog in bet genot van 
het hem toekomeud peusioen gesteld, mits de 
aanvrage daartoe aau het Departement van 
Marine zij ingezonden binuen vijf jaren na 

bet tijdstip waarop het bestaande pensioen is 
iugegaan. 

, I s de aanvrage outvangeu biunen een jaar 
ua het in het vorig lid vermelde tijdstip, dau 
neemt de verhoogiug aanvaug met dat tijd
stip. In andere gev-alleu gaat zij in met het 
kwartaal , volgende op dat, waarin de aauvrage 
bij gemeld Departement is iugekomen. 

TWEEDE AFDEELING. 

Pensioenen van de weduwen en kinde,·en. 

20. Ten laste van den Staat wordt, onder 
de voorwaardeu en naar de regelen bij deze 
wet gesteld, pensioen verleend aan de weduwen 
en kinderen van het bij artikel 1 bedoelde 
personeel van den loodsdieust . 

21. Recht op weduwe-pensioen wordt ver· 
kregeu : 

1°. ingeval de echtgenoot in de uitoefeniug 
van den loodsdienst of bij de uitvoeriug van 
gevorderde of bevoleu diensten het loodsmans
beroep betreffende, of bij eeue poging tot 
redding van schipbreukelingeu in dieust van 
eene reddingmaatscbappij bet !even heeft ver
loreu, dan wel aan de onmiddellijke gevolgen 
van daariu of daarbij ontstane ziels- of licbaams. 
gebreken biunen een jaar na bet ontstaau is 
overleden, mits bet buwelijk niet na dat out
staan zij voltrokken. - Van den termiju van 
een jaar wordt alleen dan afgewekeu, indien 
uit eeue met redenen omkleede sch riftelijke 
verklaring van een geneeskundige - waarvan 
zoo mogelijk de inboud door hem onder eede 
voor den kantonrecbter zijuer woonplaats zal 
zijn bevestigd - duidelijk blijkt , dat de dood 
het onmiddellijk gevolg was ,an een vroeger 
bekomen ziels- of licbaamsgebrek, als waarvan 
hiervoren sprake is. De afwijking is ecbter 
uiet geoorloofd, indieu bet overlijdeu van den 
ech tgeuoot niet plaats heeft binuen 1tijf jaren, 
nadat deze den dienst verliet ; 

2°. in geval van overlijden van den ecbtge
noot, ouder andere omstandigheden dau die 
sub 1 °. vermeld, wauneer hij eeu diensttijd 
van ten minste tien jaren beeft vervuld en 
tijdens bet overlijden nog bij bet loodswezen 
in dienst was; 

3°. in geval van overlijden van den echt• 
geuoot, ouder omstandighedeu uiet sub ·1•. 
, ermeld , wanneer bij reeds in het geuot was 
van pensioen of daarop recbt verkregen had, 
mits bet buwelijk niet zij voltrokken na de 
pensiouneering of na bet verkrijgen van recht 
op pensioen. 

22. Het weduwe-pensioen wordt bepaald: 
a. in de gevallen , bedoeld ouder 1°. van 
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artikel :.!l, op twee clerden ·rnn bet volle pen
ioensbedrag, aan de laatste betrekking van 

den echtgenoot verbonden; 
b. in bet geval, bedoeld onder 2°. van ar

tikel 21, op de he/ft van het pensioensbedrag, 
dat den ecbtgenoot zou zijn toegekend, indien 
bij op den dag van zijn overlijden naar gelang 
van zijn diensttijd ware gepensionneerd over
eenkomstig artikel 16; 

c. in bet geval, bedoeld onder 3°. van ar
tikel 21, op de helft van bet pensioensbedrag, 
dat den echtgenoot werd of zou worden toe
gekend. 

23. Behoudens bet hieronder bepaalde neemt 
bet weduwe-pensioen aanvang met den dag, 
volgende op dien waarop de bezoldiging of 
bet pensioen van den echtgenoot ophondt. 

Wanneer de aanvrage tot het bekomen van 
weduwe-pensioen niet binnen een jaa,· nadat 
het recht daarop is verkregen, aan bet De
partement van Marine is ingezonden, gaat bet 
pensioen eerst in met bet kwartaal volgende 
op dat waarin de aanvraire is gedaan. 

Wanneer de aanvrage niet binnen vijfjaren 
nadat op bet pensioen recht is verkregen, 
mocht zijn ingediend, vervalt alle recht op 
weduwe-pensioen. 

Bij hertrouwen houdt het pensioen op met 
den dag, waarop bet buwelijk is voltrokken. 

24. Wanneer de man, die op een der wijzen 
of in een der gevallen, bij artikel 21 vermeld, 
bet !even heeft verloren, geene weduwe achter
laat, maar een of meer kinderen , die nit een 
v66r bet ontstaan der bij evengemeld artikel 
omschreven omstand igheden voltrokken wettig 
huwelijk geboren zijn, of v66r dat tijdstip 
werden gewettigd, dan wordt aan dat kind 
of die kinderen zoolang zij beneden den 
ouderdom van achttien jaren en ongebuwd 
zijn, en de Staat niet in bun onderboud voor
ziet, een pensioen verleend tot gelijk bedrag 
als dat, hetwelk aan de weduwe volgens arti
kel 2:.! zou zijn toegekend. 

Zoodra een der kinderen ophoudt gerechtigd 
te zijn tot pensioen, gaat zijn aandeel over op 
de overblijvende daarop recbt hebbende kin
deren. 

Op bet pensioen der kindei-en zijn ook de 
bepalingen van bet eerste, tweede en derde lid 
vari artikel 23 van toepassing. 

25. Eene op pensioen recht hebbende weduwe 
ontvangt eene verhooging van pensioen ten be
drage van tien gulden 's jaars voor elk barer 
kinderen beneden den leeftijd van achttien jaren, 
gesproten uit een wettig huwelijk met of gewet- _ 
tigd door dengene, door wiens over] ijden zij 
recht op pensioen bekomen heeft. 

De verhooging voor een kind houdt op bij 
de intrede van zijn negentiende jaar. 

26. Wanneer een echtgenoot of vader bij 
de uitoefening van zijn dienst is vermist ge
raakt, kan tijdelijk aan zijne vrouw of wettige 
en gewettigde kinderen een pensioen worden 
verleend. 

Het bedrag van bet pensioen zal gelijk zijn 
aan dat, waarop de weduwe of de kinderen 
recht zouden hebben, inclien de echtgenoot of 
vader bij de dienstverrichting ware over
leden. 

De bepalingen betreffencle de o,erige pen
sioenen, bij deze afdeeling bedoeld, zijn ook 
op dit pensioen toepasselijk. 

Wanneer blijkt, dat de vermiste in !even is, 
boudt bet pensioen op met een door on te 
bepalen datum. 

27. Bijaldien eene weduwe, die in bet genot 
is van pensioen, een !Juwelijk aangaat, of wan
neer eene weduwe, gepensionneerd of op pen
sioen recbt hebbende, is overleden en een of 
meer kinderen aanwezig zijn, geboren uit een 
wettig huwelijk met of gewettigd door hem, 
die op een der wijzen of in een der ge,Tallen 
bij artikel 21 om chreven, bet !even beeft ver
loren, wordt aan dat kind of die kinderen, 
oncler dezelfde voorwaardelijke bepalingen en 
op denzelfden voet als in artikel 24 zijn vast
gesteld, bet daarbij bepaalde pensioen toege
legd, met ingang van den dag, waarop bet 
weduwe-pensioen of de bezoldiging heeft op
gehouden . 

28. Ingeval de man, die op eene der wijzen 
of in een der gevallen bij artikel 21 omschre
ven, bet )even heeft verloren, behalve eene 
weduwe, ook een of meer kiuderen achterlaat, 
die door hem in vroeger huwelijk verwekt, of 
v66r bet aangaan van bet laatste huwelijk ge
wettigd zijn , dan wordt bet aan de weduwe 
toe te kennen pensioen, zoolang dat kind of 
die kinderen in de omstandigbeden verkeeren, 
op grond waarvan zij, krachtens de bij arti
kel 24 vastgestelde bepalingen , op pensioen 
recht bebben , op naam en ten behoeve van 
de weduwe voor de eene helft en van gemelcl 
kind of kinderen voor de wederhelft verleencl. 

Van den dag dat bet kind of de kinderen 
ophouden op pensioen recht te hebben, wordt 
de weduwe ook in bet genot van de tweede 
helft van bet pensioen gesteld. 

Bij overlijden van de weduwe, of wanneer 
zij in bet buwelijk treedt, gaat de door haar 
genoten helft op voormeld kind of de voor
melde kinderen over, voor imover zij kracbtens 
de bij artikel 24 vastgestelde bepalingen nog 
op pensioen recht hebben. 
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Mochten er echter een of meer kinderen 
aanwezig zijn, voortgesproten uit haar huwe
lijk met den in het eerste lid van dit artikel 
bedoelden man, clan wel bij of tijdens het 
huwelijk gewettigd, dan gaan hare rechten op 
deze kinderen over . 

De in het voorgaande lid bedoelde kinderen 
treden ook in het genot van de pensioenshelft, 
aan de in het eerste, tweede en derde lid van 
dit artikel bedoelde kinderen verleend, wan
neer voor dezen dat genot ophouclt na het her
trouwen of het overlijden van de weduwe huns 
vaders. 

Zoodra een cler in clit artikel bedoelde kin
deren ophoudt gerechtigd te zijn tot pensioen, 
gaat zijn . aandeel over op de overblijvende 
daarop rechthebbende kinderen. 

29. Eene weduwe, na hertrouwen opnieuw 
weduwe geworden en, kracbtens haar tweede 
of nacler huwelijk, tot Rijkspensioen niet of 
tot minder bedrag gerechtigd, treedt weder in 
het genot van haar vorig pensioen. De ingang 

•daarvan wordt, beboudens het voorgeschrevene 
in het tweede en derde lid van artikel 23, be-
paald op den dag, volgende op clien waarop 
haar laatste ech tgenoot is gestorven of waarop 
later bet Rijkstraktement of pensioen, waarvan 
hij in het genot mocbt zijn geweest, heeft op
gehouden. 

De bepaling van het vorige lid geldt ook 
voor de weduwe, wier nader huwelijk op baar 
verzoek door echtscheiding is ontbonden. Het 
vorige pensioen gaat dan in met den dag, waar
op de ecbtscheiding tot stand is gekomen. 

Ingeval er een of meer kinderen, bij haar 
in vroeger buwelijk verwekt, dan wel bij of 
tijdens dat buwelijk gewettigd, krachten s ar
tikel "27 in het genot zijn van pensioen, wordt 
de weduwe niet eerder in haar vorig pensioen 
hersteld dan met den dag, volgende op dien 
waarop bet ·pensioen, aan dat kind of die kin
deren toegekend, gebeel heeft opgebouden. 

30. Bij het overlijden van ecn man, wiens 
huwelijk door echtscbeiding ontbonden is, wor
clen de wettige en gewettigde kinderen, met 
betrekking tot de aanspraak op pensiocn, met 
ouderlooze kinderen gelijk gesteld. 

31. Wanneer de in de tweecle afdeeling 
dezer wet bedoelde pe rsonen aanspraak op 
booger pensioen mocbten kunnen doen gelden 
dan aan hen is verleend, worden zij alsnog in 
bet genot van dat booger pensioen gesteld, 
mits de aanvrage daartoe binnen den tijd van 
vijf jaren nadat bet pensioen is aangevangen, 
uan bet Departement van Marine zijn inge
zonden. 

I s de aanvrage ontvangen binnen een jaar 

na bet tijdstip , waarop bet bestaande pensioen 
is ingegaan, dan neemt do verhooging aanvang 
met dat tijdstip. In andere gevallen gaat zij 
in met bet kwartaal, volgende op dat, waarin 
de aanvrage bij gemeld Departement is inge
komen . 

DERDE AFD.EELIN G. 

Algerneene bepalingen. 

32. De pensioenen worden, op voorclracbt 
van Onzen Minister van Marine, door Ons 
toegekend. 

Van de gronden, waarop bet pensioen is 
verleend, en van de toepasselijke wetsbepa
lingen, wordt in Ons besluit melding gemaakt. 

Jaarlijks worclt bij de indiening cler begroo
ting van Staatsuitgaven aan de Staten-Generaal 
eene lijst overgelegd van de sedert de indiening 
der vorige begrooting verleende pensioenen. 

Die lijst bevat: 
a .. de namen der gepensionneerd en ; 
b. bun ouderdom en hunne laatste betrek

king ; 
c. de gronden, waarop het pensioen is ver

leend ; 
d. de artikelen der wet, kracbtens welke het 

pensioen is toegekend; 
e. bet bedrag van bet pensioen. 
33. De pensioenen worden in voile guldens 

verleend. 
Onderdeelen van een gulden komen daarbij 

voor een gulden in berekening. 
34. De pensioenen worden op naam van de 

belangbebbenden ingescbreven in het Groot
boek der pensioenen. Van die insobrijving 
wordt een bewijs uitgereikt. 

De uitbetaling gescbiedt volgens door Ons 
te stellen regelen. 

35. Bij overlijden van een gepensionneerde 
wordt het pensioen uitbetaald tot het einde 
van bet kwartaal, waarin bet overlijden heeft 
plaats gebad. 

36 . De ternrijnen van een pensioen, welke 
niet zijn ingevorderd binnen een jaar na den 
eersten dag der betaalbaarstelling, worden niet 
meer uitbetaald. 

Is d e invorde ring achte rwege gebleven ge• 
durende vijf achtereenvolgende jaren, clan is 
bet pensioen vervallen. 

Wij behouden Ons voor, de belanghebbenden, 
die dit moobten verzoeken, in bet genot van 
hun vervallen pensioen te herstellen. Dit genot 
zal alsdan ingaan met het kwartaal, volgende 
op dat waarin het verzoek is gedaan . 

37 . Een gepensionneercle, die is veroordeeld 
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tot gevangenisstraf van drie maanden , tot 
hechtenis van drie maanden, tot plaatsing in 
eene Rijkswerkinrichting, of tot eenige zwaar
dere straf, mist gedurende den tijd , dat hij 
zijne straf ondergaat of zich door de vlucht 
aan de tenuitvoerlegging van bet vonnis ont
trekt, bet genot van pensioen. 

Wij behouden Ons voor, daartoe termen 
vindende, gedurende dien tijd over bet pen
sioen van den veroordeelde ten beh oeve van 
zijne v rouw, zijne minderjarige afstamme
lingen in de rechte linie of zijne bloedver
wanten in de opgaande linie te beschikken . 

Wij behouden Ons tevens voor, om, voor 
zoover van de bevoegdheid in bet vorig lid 
bedoeld, geen gebruik is gemaakt , hem, die 
uit de gevangenis of Rijkswerkinrichting is 
ontslagen, in bet genot te stellen van eene 
uitkeering tot een bedrag, dat de helft van 
bet jaarlijkscb bed rag van bet pensioen n iet 
te boven gaat. 

38. Het pensioen vervalt, wanneer de be
langhebbende, 

a. naturalisatie in een vreemd land of vreem
den adeldom aanneemt ; 

b. buiten Ooze toestemrning zich in vreem
den krijgsdienst begeeft of een ordeteeken , 
titel, rang, waardigheid of openbare bediening 
aanneemt, welke door eene vreemde mogend
heid of regeering is verleend of opgedragen . 

39. Het pensioen wordt in zijn geheel ge
lijktijdig genoten met de soldij en de toelage, 
verbonden aan de Milita1re W illemsor<ie en 
aan de benoeming tot Broeder der Orde van 
den Nederlandschen L eeuw. 

40. De pensioenen zijn onvervreemdbuar. 
De belanghebbende kan daarover op geenerlei 
wijze bescbikken, ook niet door verpanding 
of beleening. Indien hij last geeft orn bet 
pensioen voor hem te ontvangen, kan h ij die 
lastgeving altijd herroepen. Alie hiermede 
strijdige overeenkomsten zijn nietig. 

Deze bepalingen worden op het bewijs van 
inschrijving van bet pensioen afgedrukt. 

D e voo rsch otten , d oor gem eentebestu1 en , 
liefcladige of tot algemeen nut werkende in
stellingim, hetzij renteloos, betzij tegen eene 
matige rente, op de pensioenen gegeven, tot 
zekerheid waarvan de bewijzen van inschrij
ving in het bezit van die licbamen worden 
gesteld , zijn niet onder de bij deze wet ve r
boden beleeningen begrepen, mits de voor
waarden , volgens welke die voorscbotten ver
strekt worden, :djn goedgekeurd door Onzen 
Minister van Financien. 

Indien een gepensionneerde in een gesticht 
of instt)lling van weldadigbeid, door het open-

baar ge7,ag erkend, is opgenomen of, op welke 
wijze ook, door zoodanige instelling of door 
eene burgerlijke gemeente wordt verpleegd, 
wordt , zoolang dit gescbiedt, zijn pensioen 
uitbetaald aan bet bestuur van dat ge ticht, 
die instelling of gemeente, hetwelk zich tot 
dat einde in b et bezit zal stellen van bet be
wijs van inscbrijving van bet pensioen. 

Indien bet bedrag van bet pensioen dat der 
verplegingskosten overtreft, wordt bet verschil 
door bet daarbij betrokken bestuur aan of ten 
behoeve van den gepensionneerde uitgekeerd. 

4 1. Indieu een volgens deze wet gepension
neerde herplaatst wordt in eene betrekking, 
waaraan bet uitzicht op burgerlijk pensioen 
verbonden is, dan zijn ten aanzien v.an korting 
op zijn pensioen de bepalingen toepasselijk , 
welke ter zake in de ,,Burgerlijke P en ioen
wet" zijn of zullen worden vastgesteld. 

42. Op de pensioenen kunuen, ten behoeve 
van particuliere schuldeiscbers, alleen kor
tingen worden toegestaau ter zake van gelden, 
verscbuldigd ,vegens wooing, kleeding en ver
dere noodwendige levensbehoefteu , verstrekt 
ten behoeve van den gepensionneerde of van 
zijn gezin . 

Voor de genoemde onderwerpeu k~n Onze 
Minister van Marine, onverschillig de hoe
grootheid van de verschuldigde som, na een 
ingesteld onderzoek , in den geest der bepalin
gen van de wet van 24 Januari 1815 (Staats
blad n•. 5) korting verleenen, ten hoogste tot 
een zesde van de pensioenen, meer bedragende 
dan honderd gulden in bet jaar, en ten h oogste 
tot een achtste van die van honderd gu lden of 
daar beneden . 

Indien de schuldei scher naar aanleiding van 
het voorsch reven onderzoek naar den rechter 
verwezen en de sch uldenaar tot b et betalen 
de r proceskosten veroordeeld is, kan de kor
ting teven worden verleend voor het beloop 
de r kosten, door den schuldeischer gemaakt. 

Op de pensioenen van kinderen kan geen 
korting ten beboeve van particuliere schuld
e ische rs worden verleend. 

43. W anneer de rangscbikking van een 
schipper of loods, hetzij onder den zeeloods
dienst , hetzij onder den binnenloodsdienst, en 
mitsdien de berekening van het aan hem , zijne 
weduwe, kind of kinderen toe te kennen pen
sioen, aan twijfel onderhevig mocht zijn, wordt , 
op voordracht van Onzen Minister van Marine, 
voor elk bijzonder geval, door Ons beslist . 

44. In buitengewoone gevallen, waarin bij 
deze wet niet is voorzien of waaromtrent bare 
bepalingen geacht moeten worden geen bil
lijken maatstaf tot vergelding van bewezen 
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<liensten op te leveren, wordt bij afzonderlijke 
wet voorzien. 

VIERDE AFDEELING. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

45. Ingeval aan loodsschippers, loodsen, 
hulploodsen, loodskweekelingen, kwartiermees
ters, roeiers en matrozen, die als zoodanig bij 
het in werking treden van deze wet in dien t 
zijn, of aan h unne tegenwoordige en latere 
vrouwen en kinderen, bij pensionneering vol
gens de bepalingen dezer wet een pensioen 
zou moeten toegekend worden tot een lager 
bedrag dan dat, waarvoor idj volgens de bij 
de invoering dezer wet buiten werking tre
dende bepalingen in aanmerking zouden ge• 
komen zijn, zal het pensioen hun worden toe
gekend tot een bedrag, als hun volgsns 
laatstbedoelde bepalingen zou toekomen. 

Gelijke regel geldt ook ten aanzien van 
weduwen en kinderen van bet personeel van 
den loodsdienst, dat v66r of met den datum 
van het. in werking treden dezer wet gepen
sionneerd is. 

46 . Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,L oodspensioenwet 1905." 

Zij treedt in werking op een nader door Ons 
te bepalen dag. 

Met dat tijdstip vervalt de wet van 18 Juni 
1892 (Staatsblad n•. 144), zooals die werd ge
wijzigd bij de wetten van 21 Maart 1896 (Staats
blad n•. 50), 9 April 1897 (Staatsblad n•. 83) en 
31 December 1897 (Staatsblad n•. 287), onder 
voorbehoud, dat van kracht blijven: de bepa
lingen van de artikelen 11, 13, 14 en 15 dier 
wet, ten aanzien van personeel, dat v66r het 
in werking treden der nieuwe wet den dienst 
heeft verlaten, en de bepaling van· artikel 27 
dier wet, ten aanzien van de in dat artikel 
bedoelde personen, aan wie krachtens die wet 
reeds pensioen of onderstand werd verleend. 

DA onderstanden, krachtens gemelde gewij
zigde wet toegekend, worden beschouwd als 
pensioen of verhooging van pensioen. 

4 7 . Met in gang van den datum, waarop 
deze wet in werking treedt, zullen de per
sonen, die sedert 1 J anuari 1902 pensioen of 
recht op pensioen verkregen hebben, in het 
genot treden van een pensioen, berekend naar 
de bepalingen van deze wet, indien die bepa
lingen voor hen voordeelig zijn. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 6den Juni 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 
De Minisfe,· van Mm·ine, (get.) ELLIS. 

(Uitgeg. 20 ,Juni 1905.) 

STAAT van het bed!rag der pensioenen. 

Bedrag van 
BETREKKINGEN. het jaarlijksch 

pensioen. 

Loodsschipper der l• klasse I 
Machinist. 

r 
f 1015.-

Zeelood 910.-
Loodsschipper der 2• klasse 

~ Binnenloods . 700.-
Kwartiermeester 
Loodskweekeling der l • klasse. 

} Roeier der l • klasse 630.-
Eerste stoker 
Hulploods. I 490.-
Loodskweekel ing der 2• klasse. 

} Roeier der 2• klasse . 455.-
Tweede stoker 
Matroos 

} Matroos-kok . 420.-
Hulpstoker 

6 Juni 1905. WET, houdende verhooging van 
het zevmde hoofdstuk B der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1905. S. 173. 

Bij deze wet wordt na verhooging van een 
artikel ad f 21,500, het totaal van de 5de 
-Afdeeling van dit hoofdstuk gebracht op 
/6,326,558 en het eindcijfer op/27,566,160.83•. 

6 Juni 1905. WET, tot goedkeuring der over-
eenkomst van ruiling met de Bouwmaat
schappij ,,De Eendracht", te Woerden. S.174. 

6 Ji,ni 1905. vVET, tot aanvulling en verhoo
ging van het achtste hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1905. S. 175. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 22ste Afdeeling van 
dit hoofdstuk nader vastgesteld op/3,410,450.
en het eindcijfer op f 29,688,140.-. 

6 Jtmi 1905. WET, tot beschikbaarstelling van 
gelden, wegens door het Departement van 
Oorlog gedane verstrekkingen, voor den 
dienst van 1905. S. 176. 

Bij deze wet worden de gelden, wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrek
kingen , ten bedrage van f 235,295.20•, in 
's Rijks schatkist voorhanden, ten behoeve 
van dat Departement, tot het doen van be
talingen voor den dienst van 1905, beschikbaar 
gesteld. 
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6 Jtmi 1905. WET tot regeling van: 
1°. den rechtstoestand van het reserve

personeel der landmacht ; 
2°. de bevordering, het ontslag en de 

nonactiviteit van de oflicieren behoorende 
tot dat personeel ; 

3°. bet op pensioen ~tellen van de ofli
cieren en de mindere militairen beboorende 
tot het reserve-personeel der landmacbt . 
alsmede bet verleenen van pensioen aan 
hunne weduwen en kinderen. S. 177. 

Bijl. Hand. 2• Ka,ner 1903/04, n°. 191, 1-5; 
1904/05 n°. 38, 1- 15. 

Hand. id. 1904/05, b/adz. 2066-2069, 2071, 
2078-2093, 2103. 

Hanel. l• Kamer 1904/05, bladz. 51\J, 532. 

W1J WILHELMINA, ENZ . . doen teweten: 

A lzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat bet noodig is over te gaan tot herziening 
van de bepalinger. der wet van 2 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 119), alsmede van die der wet 
van 2 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 145), voor 
zoover deze de reserve-oflicieren van gezond
beid betreft ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State enz. 

.A.L0EMEENE llEP.A.LIN0EN. 

Art. 1. Het reserve-person eel der landmacht 
bestaat uit : 

1 °. reserve-oflicieren, als zoodanig benoemd: 
a. op grond van de verplicbting, omschreven 

in de artikelen 18, 30 of 37 der wet van 21 J uli 
1890 (Staatsblad n°. 126) tot regaling van bet, 
militair onderwijs bij de landmacbt; 

b. op grond van de verplicbting, omschreven 
in artikel 39, punt 2 sub e der Bevorderings
wet voor de landmacbt 1902, in verband met 
artikel 2, punt 6°. der Pensioenwet voor de 
landmacbt 1902; 

c. op grond van de. verplicbting, bedoeld bij 
bet tweede lid van artikel 9 der wet van 2 
Augustus 1880 (Staatsblad n°. 145) tot regeling 
van de betrekkingen en rangen, de opleiding 
en de bevordering van het personeel van den 
geneeskundigen dienst der landmacht ; 

d. op grond van eene vrijwillige verbintenis 
door hen, als militieplichtigen, overeenkomstig 
artikel 9 der Militiewet 1901 aangegaan ten 
einde naar regelen, met inachtneming van dat 
wetsartikel bij algemeenen maatregel van be 
stuur gesteld of nader te stellen, voor reserve• 
oflicier van gezondheid in aanmerking te kun
nen komen; 

e. volgens andere bij de wet of bij konink
lijk besluit voor de landmacht gestelde of na
der te stellen bepalingen ; 

2°. reserve-personeel beneden den rang van 
officier, als zoodanig aangesteld of toegelaten; 

a. op grond van de verplichting op dat per
soneel rustende ingevolge artikel 2, punt 6°. 
der P ensioenwet voor de landmacbt 1902 ; 

b. op grond Yan andere daarvoor bij wet of 
bij Koninklijk besluit gestelde of nader te 
stellen bepalingen. 

2. Waar in deze wet gesproken wordt van 
boofdofficieren, officieren, onderofficieren en 
mindere militairen, zonder verdere aanduid ing, 
worden bedoeld de reserve-officieren en het 
verderP reserve-personeel in artikel 1 vermeld. 

Onder officieren worden in deze wet verstaan 
offici eren met rang van tweede-luitenant, eerste
luitenant, kapitein of hoofdofficier. 

Waar in deze wet gesproken wordt van den 
rang van boofdofficier, wordt daarmede bedoeld 
een rang boven dien van kapitein en beneden 
dieu van generaal-majoor. 

Voor de officieren behoorende tot het perso
neel van den geneeskundigen dienst is daarbij 
toepasselijk de tabelle litt. B., beboorende bij 
de Bevorderingswet voor de landmacbt 1902. 

3 . De bepalingen van de derde en vierde 
afdeeling dezer wet zijn niet toepasselijk op 
reserve-officieren van bet legcr bier te lande, . 
tijdelijk dienende bij de landmacbt in Neder
landsch-lndie. 

. Voor die officieren gelden de regelen, door 
Ons vastgesteld of nader vast te stellen voor 
het ontslag en voor de nonactiviteit van offi
cieren van de genoemde landmacbt. 

4. Waar in deze wet gesproken wordt van 
werkfllijken of van militairen clienst wordt 
daarmede bedoeld d ienst bij een der korpsen, 
wapens, staven of dienstvakken van bet leger 
of van de landweer. 

W aar gesproken wordt van dienst en dienst
tijd worden in deze wet bedoeld zoowel wer
kelijke en mili taire d ienst en diensttijd , als 
dienst en diensttijd bij het reserve-personeel 
der landmacht. 

Hij, die tot bet reserve-personeel behoort 
wordt ook gedurende den tijd, welken bij met 
groot verlof doorbrengt, geacht bij dat perso
neel te dienen. 

Iste .A.FDEELING. 

Van ·c1en ,·echtstoe..•tand. 

5 . De duur van het verblijf onder de wape
nen ter opleiding 'van hen, die zich bij bet 
reserve-personeel der landmacht ve rbinden en 
te voren niet hebben gediend, bedraagt bij de 
niet-bereden korpsen ten boogste acht maanden. 
Bovendien zijn zij, die zich bij die korpsen 



6 :J U NI 19 05 . 237 

hebben verbonden, :zoolang zij den rang van 
reserve-sergeant nog niet hebben bereikt, ver
plicht dee! te nemen aan eene plaatselijke 
militaire opleiding gedurende ten hoogste zes 
maanden per jaar en niet meer dan vier uren 
per week; van welke verplichting, in bijzon
dere gevallen door Onzen Minister van Oorlog 
of door de door dezen :Minister aan te wijzen 
autoriteit ontheffing kan worden verleend. 

Bij de bereden korpsen bedraagt de duur 
van het verblijf onder de wapenen ter oplei
ding in den regel acht maanden, welke tijds
duur, indien de opleiding zulks vordert, met 
ten hoogste acht maanden kan worden ver
Jengd. 

Van hen, die zich bij bet rese.rve-personeel 
der landmacbt verbinden en te voren als mili
tair hebben gediend, doch den dienst reeds 
drie of meer jaren verlaten hebben, wordt tot 
bet herkrijgen van Yorige geoefendbeid, een 
verblijf onder de wapenen gevorderd van ten 
hoogste twee maanden. 

De vervulling van den in het vorenstaande 
bedoelden werkelijken diensttijd, zoomede cle 
deelneming aan eene plaatselijke militaire op
leiding geschieden naar regelen door Ons te 
stellen. 

Onverminderd de verpliclrtingen, omschreven 
in de voorgaande zinsneden van dit artikel, 
of we! neergelegcl in deze of eenige andere 
wet, zijn de oflicieren, onderofficieren en min
dere militairen, behoudens verder vrijwillig 
aanvaarde verplicbtingen, gehouden: 

1 °. om zoodra, krachtens artikel 185 der 
Grondwet, de dienstplicbtigen die niet in wer
kelijken dienst zijn, geheel of ten deele buiten
gewoon onder de wapenen worden geroepen, 
voor · den werkelijken dienst op te komen en, 
ongeacht den tijd waarvoor zij nog verbonden 
zijn, bij de hun door Onzen Minister van 
Oorlog daarvoor aan te wijzen korpsen, wapens, 
staven of dienstvakken onder de wapenen te 
blijven, zoolang de buitengewoon opgeroepen 
d ienstplichtigen onder de wapenen zijn of 
zooveel !anger als het door Ons noodig wordt 
geoordeeld van hunne diensten gebruik te 
maken, wegens de omstandigbeden, welke tot 
de buitengewone oproeping aanleiding gaven; · 

2°. om zoodra bij bet korps, waartoe zij be
hooren, daarbij ingelijfden van de militie te 
land krachtens artikel 110 der Militiewet 1901 
onder de wapenen worden gehouclen of ge
roepen, voor den werkelijken dienst op te 
komen, indien zij daartoe opgerqepen worden, 
en alsdan onder de wapenen te blijven zoolang 
bedoelde ingelijfden van de militie te land 
krachtens vermeld artikel 110 onder de wape-

nen worden gehouden of zooveel !anger als 
bet door Ons noodig wordt geoordeeld van 
hunne diensten gebruik te maken , wegens de 
omstandigheden, welke tot toepassing van 
meet·vermeld artikel 110 aanleiding gaven ; 

3°. om, voor zoover zij behooren tot de in 
artikel 1 sub 1°. d, bedoelde militieplichtigeD, 
te rekenen van de dagteekening van bet be
eluit bunner benoeming tot t·eserve-oflicier van 
gezonclheid, voor den tijd van acht jaren of 
zooveel !anger als noodig is om aan hunne 
verplichtingen ten aanzien van de landweer 
te voldoen, als reserve-oflicier van gezondheid 
te Onzer beschikking te blijven, en in d ien 
tijd cle eerste maal voor ten boogste zes weken 
en vervolgens om bet andere jaar telkens voor 
ten hoogste drie weken op een door Ons te 
bepalen tijdstip voor den werkelijken clienst 
op te komen, indien dit door Ons in het be
Jang hunner geoefendheid noodig wordt ge
oordeeld; 

4°. om, voor zoover zij niet behooren tot 
hen,' biervoren onder 3°. genoemd, in tijd van 
vrede, voor zoover dit door Ons noodig wordt 
geoordeeld, om het andere jaar eenmaal en 
dan voor ten hoogste zes weken, clan we!, in• 
dien zij zulks verlangen jaarlijks voot· ten 
hoogste drie weken, tusschen 1 Mei en 1 Oc
tober voor den werkelijken dienst op te komen, 
of ter geheele of ter gedeeltelijke vervanging 
van cl.it verblijf in werkelijken dienst, zooda
nige andere diensten te verrichten als bun 
door Onzen Minister van Oorlog zullen wor
den aangewezen; 

5°. om op te komen, indien zij door Onzen 
Minister van Oorlog of door de door dezen 
Minister aan te wijzen autoriteit daartoe wor
den c1pgeroepen ten einde beschikbaar te zijn, 
in geval eene tegen hen ingebrachte klacht 
betreffende een feit, waarvoor zij voor den 
militairen rechter moeten terecht staan, moet 
worden onderzocht, eene strafvervolging we
gens zulk een fe it tegen hen is ingesteld, dan 
we! eene krijgstuchtelijke of door den militairen 
rechter opgelegde straf door hen moet worden 
ondergaan. 

6. De 
0

oproeping voor den werkelijken dienst 
van het reserve-personeel geschiedt door, of 
van wege Onzen 1\finister van Oorlog op de 
door dezen Minister te bepalen wijze. 

Hij, die aan de oproeping niet voldoet, wordt 
als deserteur behandeld, nadat tot zijne afvoe
ring als deserteur de last is verstrekt door 
Onzen Minister van Oorlog. 

7. Het reserve-personeel wordt geacht in 
werkelijken dienst te zijn : 

1°. van het oogenblik waarop het, tot dienst 
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of oefening opgeroepen, ter plaatse zijner be
stemming is aangekomen, totdat het met groot 
verlof ve rtrekt ; 

2°. zoolang het dienst verricht; 
3°. wanneer het militair onderricht ontvangt; 
4°. wanneer het in uniform gekleed is. 
8. Het reserve-personeel is aan het Crimiueel 

W etboek en het Reglement van krijgsiucht 
voor het krijgsvolk te lande onderworpen : 

1°. wegens een strafbaar feit of een krijgs
tuchtelijk vergrijp gepleegd gedurende den 
tijd, dien het overeenkomstig artikel 7 geacht 
wordt in werkelijken dienst te zijn ; 

2'>. gedurende den tijd, dien het zich niet in 
werkelijken dienst bevindt, ter zake van : 

a. het opzettelijk een meerdere, hetzij in het 
openbaar mondeling of door een geschrift of 
afbeeld ing, hetzij in zijne tegenwoordigheid 
mondeling of door een gebaar of daad, hetzij 
door een toegezonden of aangeboden geschrift 
of afbeelcling, beleedigen of met eenig kwaacl 
bedreigen, hetzij hem uitschelden, beschimpen 
of in zijne tegenwoordigheid bespotten ; 

b. het opzettelijk een meerdere door een ige 
feitelijkheid beleedigen . 

Bovendien zijn in het Crimin eel W etboek 
en het Reglement van krijgstucht voor het 
krijgsvolk te lande ten opzichte van de ver
schillende gevallen van desertie op het gebeele 
reserve-person eel van toe passing. 

9 . Voor zoover dit in deze wet niet anders 
wordt bepaald beeft het reserve-personeel , 
wanneer het zich in werkelijken dienst bevindt, 
dezelfde recbten en plichten, en is het onder
worpen aan dezelfde wetten, besluiten en 
andere voo rschriften als bet overige bij de 
landmacht dienencle personeel van gelijken 
rang of van gelijken stand. • 

10 . Het reserve-personeel is verplicht, be• 
houdens door Ons te verleenen vrijstellingen, 
zijne vaste woonplaats binnen het Rijk '. in 
Europa te hebben en bij verandering van woon
plaats, telkens binnen den tijd van vier weken, 
daarvan schriftelijk kennis te geven aan Onzen 
Minister van Oorlog of aan de door dezeu 
Minister aan te wijzen autoriteit. 

Ook wanneer het met groot verlof is, mag 
het reserve-personeel, beneden den rang van 
reserve-onderofficier, zonder vergunn ing van 
Onzen Minister van Oorlog het Rijk in Europa 
niet voor !anger dan vier achtereenvolgende 
weken verlaten, reserve-onderofficieren en hoo
geren in rang niet voor !anger dan drie 
acbtereenvolgende maanden. 

Aan hen, bedoeld in punt 4 van artikel 5, 
die hetzij bij bet leger. betzij bij h et reserve
personeel ten minste acht maanden onder de 

wapenen zijn geweest, wordt deze vergunning 
wanneer zij gevraagd wordt en blijkt noodig 
te zijn ter zake van uitoefening van of op
leiding tot betrekking, beroep, landbouw • 
bandel of nijverheid of we! tot verdere ont
wikkeling en vorming op het gebied van 
wetenschap of kunst, in gewone tijden niet 
geweigerd; gelijke vergunning wordt aan hen, 
bedoeld in punt 3 van genoemd artikel gegeven, 
zoodra zij als reserve-offi.cier van gezondbeid 
voor de eerste maul gedurende een termijn 
van ten hoogste zes weken onder de wapenen 
zijn geweest. 

Bij die vergunning kan bet reserve-personeel 
tevens worden vrijgesteld van de verplichting 
tot het komen in werkelijken dienst, ook in 
de gevallen, bedoelcl onder 1°. en 2°. van het 
vijfde lid van artikel 5. Aan de vergwming 
kunnen zoodanige voorwaarden worden ver
bonden als in het belang van den dienst 
noodig worden geoordeeld. 

Overtreding van de bepalingen in het eerste 
of het tweede lid vervat, heeft in gewone 
tijden ten gevolge oproeping voor den werke
lijken dienst voor een door Onzen Minister 
van Oorlog te bepalen tijd, <loch in geen geval 
voor langer dan vier weken. Deze tijd wordt 
niet in mindering gebracht van den in artikel 5 
bedoelden werkelijken diensttijd. 

Wij behouden Ons voor, om, daartoe termen 
vindende, ontheffi.ng van het bij het vorige lid 
bedoelde gevolg te verleenen . 

Reserve-personeel , dat buitenlandsch verlof 
beeft verkt-egen en daarbij vrijgesteld is van 
het komen onder de wapenen, genietgedurende 
den tijd, waarvoor dat verlof is verleencl, geen 
traktement of toelage. 

11 . De offi.cieren worclen door Ons benoemd. 
Zij warden door Ons bevorderd, ontslagen en 
op nonactiviteit gesteld, met inachtneming 
van de bepalingen dezer wet. Voor hunne 
opleiding kan, zoo noodig, worden afgeweken 
van de wet van 21 Juli 1890 (Staat.<blad n•. 126). 

Het reserve-personeel beneden den rang van 
officier wordt toegelaten - voor zoover zulks 
niet geschiedt krachtens de bepalingen der 
P ensioenwet voor de landmacht 1902 - be
vorderd eu ontslagen door of van wege Onzen 
Minister van Oorlog, naar regelen bij koninklijk 
besluit gesteld of naclor te stellen . 

Het toekennen van pensioen ten laste van 
den Staat aan reserve-personeel bij de land
macbt, alsmede aan weduwen en kinderen 
van dat personeel geschiedt door Ons, met 
inachtneming vau de bepalingen dezer wet. 

De akten of andere bescheiden ten behoeve 
van het reserv:e-personeel ter zake van be-
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noeming, toelating, beeediging, bevorclering, 
op nonactiviteitstelling, ontslag of pension
neering opgemaakt, v.ijn vrijgesteld van zegel 
en van de formaliteit van registratie. 

12. De ouderdom in iederen rang - zoowel 
ten opzicb te van bet reserve-personeel onder-
1 ing, als ten opzicbte van andere bij de land
macbt dienenden - wordt bepaald door den 
datum van ingang der benoeming of aanstelling 
in den rang of wanneer die datum niet werd 
bepaald, door de dagteekening van het besluit 
of van de beschikking der benoeming of aan
'Stelling. 

Bij benoeming of aanstelling van meer dan 
een persoon bij hetzelfde besluit of dezelfde 
beschikking regelt de ouderdom in rang der 
benoemden of aangestelden zich naar de volg
orde, in · dat besluit of in die beschikking te 
bepalen. 

Voor gelijktijdig, maar niet bij hetzelfde 
besluit of dezelfde beschikking, benoemden 
of aangestelden regelt de ouderdom in rang 
zich naar de rangschikking volgens den vori
gen rang. 

Bij bevordering met ingang van denzelfden 
datum, waarop anderen in denzelfden rang 
worden benoemd of aangesteld, hebben de 
bevorderden den voorrang boven de benoemden 
of aangestelden. 

V oor zoover de officieren en bet reserve
personeel beneden den rang van officier in 
gelijken rang bij de landmacht h ier te lande, 
bij de landmacht in de kolonien en bezittingen 
van het Rijk in andere werelddeelen of bij de 
zeemacht in militairen dienst zijn geweest, 
wordt bij hunne benoeming of aanstelling bij 
het reserve-personeel bun ouderdom in rang, 
-voor officieren zooveel mogelijk met inacht
neming van de bepalingen der Bevorderings
wet voor de landmacht 190;l, vastgesteld. 

llde AEDEELING. 

Van de bevordering der officieren. 

t 3. Onder bevordering wordt verstaan de 
benoeming van den officier tot den hoogeren 
rang, onmiddellijk volgende op den rang door 
hem werkelijk bekleed. 

14. Orn voor bevordering in aanmerking te 
komen moet de officier, onverminderd de 
overige bij de wet te stellen eischen, bij goed 
gedrag en genoegzamen dienstijver de ver
eischte bekwaamhlJid en geschiktheid voor 
den hoogeren rang bezitten . 

15. De officieren komen eerst dan voor be
vordering in aanmerking, wanneer bij bet 
wapen, den staf of het dienstvak, waartoe zij 

behooren, geen daarbij op bevordering aan
spraak bebbend officier, die tot bet actieve 
leger beboort, aanwezig is met gclijken of 
hoogeren ouderdom in rang. 

In de gevallen, bedoeld in de artikelen 17, 
tweede lid, en 19, derde lid, kan door Ons 
van deze bepal ing worden afgeweken. 

16. Voor elken rang en voor elk wapen, 
elken staf en elk dienstvak afzonderlijk bestaat 
eene ranglijst. 

Behoudens het bepaalde bij het laatste lid 
van dit artikel, worden de officieren in de 
ranglijst vermeld naar orde van bunnen ouder
dom in rang. 
- Ten opzichte van officieren, die ten gevolge 
van eene, al of niet met bevordering gepaard 
gaande, overplaatsing als waarvan sprake is 
bij deze wet, in eene andere ranglijst moeten 
worden vermeld, wordt de plaats in de rang
lijst door Ons bjj de overplaatsing aangewezen 
naar de beginselen, neergelegd in artikel 12. 

17. De bevorderingen geschieden over ieder 
wapen, iederen staf of ieder dienstvak afzon
derlijk, doch over elk wapen, elken staf of 
elk dienstvak in zijn geheel. 

Van bet laatste gedeelte dezer bepaling 
kan alleen worden afgeweken ten behoeve van 
troepenafdeelingen, welke voor krijgsverrich
tingen buiten het Rijk in Europa zijn gezonden 
of we! in eene vesting buiten gemeenschap 
met het leger zijn. 

18. Om tot den rang van kapitein te kunnen 
worden bevorderd moet de officier ten minste 
acht jaren als luitenant (tweede- en eerste-) 
bebben gediend. 

De kapitein moet ten minste -i;ier jaren in 
zijnen rang gediend hebben, om voor bevor
dering in aanmerking te kunnen komen. 

Hoofdofficieren worden niet bevorderd dan 
na een diensttijd van ten minste twee jaren in 
bunnen rang. 

19. Het bepaalde bij het voorgaande artikel 
geldt uitsluitend voor bevorderingen in tijd 
van vrede. 

In tijd van oorlog kan de bij die bepalingen 
gestelde tijd van dienst in den rang door Ons 
tot op de helft worden verminderd. 

Bovendien kan in oorlogstijd van het be
paalde bij bet vorige lid en bij de artikelen 
21 en 2;l door Ons worden afgewekei ter 
belooning van een schitterend wapenfeit of 
van een uitstekende militaire daad. 

De aanleiding tot eene buitengewone bevor
dering, als bij het vorige lid bedoeld, wordt 
in het besluit der benoeming uitdrukkelijk 
vermeld. 

20. Tweede-lnitenants worden, behoudens 
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J1et bepaalde bij het derde lid van artikel 19. 
door Ons bevorderd naar ouderdo,n van rnng 
en on,erminderd de voor die bevordering 
gestelde eischen, uiterlijk na eenen diensttijd 
van vie r jaren in clien rang. 

21. De bevordering van eerste-luitenants, 
n iet beboorencle tot bet personeel van den 
geneeskundigen dienst, ge chiedt voor ten 
minste vijf-zesde van het getal der gedurende 
elk tijd vak van vijf jaren te bevorderen ul:li
cieren 1iaar ouderdo,n van rang ; ten boogste 
een-zesde kan door Ons worden aangevuld 
bij keuze. 

Bernrdering bij keuze strekt uitsluitend tot 
aanvulling van plaatsen, opengevallen gedu
rende het kalenderjaar, waarin de bevordering 
geschieclt. 

Voor bevordering bij keuze volgens dit artikel 
komen alleen zoodanige ol:licieren in aanmer
king, die boven andere officieren van bunnen 
rang uitmunten door moedig en beleidvol 
gedrag, door bijzonclere talenten, kennis, ge
schiktheicl en aanleg, door ijverige beoefening 
cler krijgswetenscbap, door aanboudend lof
felijk gedrag en prijzenswaardigen ijver, of wel 
door Yerdienstelijke verrichtingen. 

Bevorderingen, krachtens bet bepaalde bij 
het clerde lid van artikel 19 verleend, komen 
niet in mindering van de bevorderingen bij 
keuze, hiervoren bedoeld. 

De ol:licieren van gezondheid der tweede 
klasse, de militaire-apotbekers der tweede 
klasse en de paardenartsen der tweede klasse 
worden door Ons bevorderd naar ouderdom 
van ,·ang. 

De bevordering van de ol:licieren van gezond
heid der tweede kla se gescbiedt, zoodra zij 
als r.oodanig gedurende aclit, en die van de 
militaire-apotbekers der tweede klasse en van 
de paardenartsen der tweede klasse zoodra zij, 
onderscheidenlijk als militair-apotheker en als 
panrdenarts, gedurende tien jar n bebben 
gediend. 

22. De kapiteins en ol:licieren van hoogeren 
rang wordcn door Ons uitsluitend bevorderd 
bij keuze. 

Alleen de meest geschikte officieren van die 
rangen komen voor bevordering in aanmerking. 

23. Aan oflicieren worden geone rangen 
gege~·en, booger dan die, verbonden aan de 
betrekking welke zij waarnemen, 

24. De officieren, leden van de Staten
Generaal, behouden gedurende bunne nonacti
viteit aanspraak op bevordering. 

Orn voor bevordering in aanmerking te 
kunnen komen, moeten zij echter voldoen aan 
de daarvoor bij de wet gestelde eischen. 

25. Onder gelijke voorwaarde, als bij bet 
Jaatste lid van het vorig artikel bedoeld, be
houden alsmede aan praak op bevordering de 
officieren, die tijdelijk dienstdoen bij de schutte• 
rijen, bij de zeemacht of bij de Jandmacht in 
de kolonien of bezittingen van het Rijk in 
andere werelddeelen. 

26. Aan praak op bevordering wordt ook 
behouden door officieren : 

1°. door Ons met eene diplomatieke zending 
of andere co=issie belast; 

2°. met Onze machtiging tijdelijk in vreemden 
krijgsdienst; 

3°. in de betrekking nn hoofd van een 
Departement van Algemeen Bestuur geplaatst. 

Voor de officieren, onder 1°. en 2°. bedoeld, 
geldt deze bepaling echter alleen dan, wanneer 
zij binnen den tijd van drie jaren tot d'en dienst 
bij de landmacht terugkeeren. 

27. Een officier, als bij het vorige artikel 
bedoeld onder :.2° ., wordt zoolang hij zicb in 
vreemden krijgsdienst beviudt, niet bevorderd. 

Verlaat hij dien dienst op eervolle wijze, 
dan wordt hij bij zijne terugkomst in zijnen 
vorigen rang en, behoudens het bepaalde bij 
het laatste lid van bet vorige artikel, ook op 
zijne vorige plaats in de ranglijst hersteld. 

Indien hij, ware hij niet in vreemden krijgs
dienst getreden, gedurende zijne afwezigheid 
voor bevordering in aanmerking zou gekomen 
zijn, zal hij, wanneer hij den vreemden dienst 
op eervolle wijze en binnen dl'ie jaren heeft 
verlaten, herplaatst worden in den hoogeren 
rang en in den ouderdom van dien rang, welke 
hem bij bevordering verleend zou zijn geworden. 

28. Officieren, die zich in krijgsgevangen
schap bevinden, worden niet bevorderd. 

Wanneer zij binnen vier juren nit de krijgs
gevangenschap _ worden ontslagen en hunne 
bevordering naar ouderdom van rang tijden 
de gevangenschap zou hebben kunnen plaats 
vinden, zullen zij, ingeval er geene redenon 
aanwezig zijn om hunne bevordering niet te 
doen geschieden, bij hunne terugkomst worden 
bevorderd en hunne vroegere ptaats in de rang
lijst hernemen. 

Wij behouden Ons voor: 
1°. om van het bepaalde in het eerste lid 

van dit artikel af te wijken ten aanzien van 
ol:licieren, die in aanmerking komen hetzij voor 
bevordering oij keuze, hetzij voor eene bevor
dering, als bij het derde lid van artikel 19 
bedoeld; . 

2<>. officieren, die )anger clan vier jaren in 
krijgsgevangen chap hebben doorgebracht, al 
of niet met bevordering, ecne zoodanige be
stemming te verleenen, als waarvoor zij, na 
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hunne terugkomst in het vaderland, bekwaam 
en gescbikt zullen worden geacbt, betidj bij 
bet wapen, den staf of bet dienstvak, waartoe· 
zij behoort hebben, hetzij in eene andere be
trekking. 

29. De gevallen, waarin van het bepaalde 
bij de voorgaande artikelen dezer afdeeling 
kan worden afgeweken, zijn bij de volgende 
artikelen aangewezen. 

30. Officieren der infanterie, der cavalerie, 
der artillerie of der genie, die voor den dienst 
bij den generalen staf eene bijzondere geschikt
heid bezitten, kunnen door Ons, al dan niet 
met bevordering, daarbij worden overgeplaatst. 

Bevorderingen, krachtens dit artikel verleend, 
komen niet in mindering van de bevorderingen 
bij keuze, bedoeld bij artikel 21. 

31. Wij bebouden Ons voor, officieren van 
den generalen staf in hunnen rang en ouder
dom van rang, of we! met bevordering, over 
te plaatsen b ij de onderscheidene wapens en 
dienstvakken. 

32. Officieren die voor den inter.dancedienst 
eene bijzondere geschiktheid bebben, kunnen 
door Ons, al dan niet met bevordering, bij de 
m ilitaire intendance worden overgeplaatst. 

Bevorderingen, krachtens d it artikel ve r
leend, komen niet in mindering van de be
vorderingen bij keuze, bedoeld b ij artikel 21. 

33. Militaire intendanten kunnen door Ons 
in hunnen rang en ouderdom van rang, of we! 
met bevordering, worden teruggeplaatst bij 
het wapen, den staf of het dienstvak, waartoe 
zij bij hunne overplaatsing naar cle militai re 
intendance beboorden. 

34. Wij bebouden Ons voor, gewezen, of 
gepensionneerde officieren zoowel van het leger 
bier te lande als van de zeemacht of van de 
landmacht in de kolonien of bezittingen van 
het Rijk in andere werelddeelen, alsmede offi 
c ieren of gewezen officieren van de schutterijcn, 
al of niet met bevordering, op bun verzoek, 
bij het reserve-personeel der landmacbt te 
plaatsen op zoodanige voorwaarden, als Wij, 
in elk van die gevallen, noodig zullen oor
deelen, doch steeds met inachtneming van de 
bepalingen dezer wet. 

IIlde .A.FDEELING. 

Van het ontslag cler officieren. 

35. Bebalve in de gevallen bij andere wetten 
voorzien, wordt de rang van officier verloren : 

1°. door ontslag uit clen dienst, wanneer dat 
ontslag niet gepaard gaat met toekenning van 
pensioen of erkenning van bet recht op pen
sioen en wanneer niet het geval aanwezig is, 
voorzien bij bet laatste lid van artikel 37; 

1905. 

2°. door bet verlies van den staat van :Ne
derlander; 

3°. door het aannemen van vreemden adeldom; 
4°. door buiten Onze toestemming een orde

teeken, titel, rang, waardigheid of openbare be
diening aan te nemen, verleend of opgedragen 
door eene vreemde mogendheid of regeering·; 

5°. door het ophouden of op eenige andere 
wijze verloren gaan van verleend pensioen en 
van verkregen recbt op pensioen. 

36. Een officier kan niet uit den dienst 
worden ontslagen, dan : 

1 °. op eigen I aan Ons gedaan verzoek; 
2". bij bet eindigen van den tijd, waarvoor 

hij als officier te Onzer beschikking is; 
3°. na eenen diensttijd van vijf jaren, indien 

bij reeds in J-~et genot van militair pensioen 
is, en anders vlar twintig jaren; 

4°. ter zak van ongescbiktheid voo1· de 
verdere waarn ing van den militairen dienst, 
ten gevolge van verwonding of verminking, 
ziels- of lichaamsgebreken ; 

5°. wanneer de belangbebbende den leeftijd 
van vijf en ;,ijftig jaren heeft bernikt of over
schreden en geacht wordt, in verbancl met zijn 
leeftijd, voor de waarneming Yan den mili
tairen dienst niet meer ten volle gescbikt te 
zijn ; 

6°. ter zake van onbekwaamheid of onge
schiktheid om in den verkregen rang in een ige 
betrekking bij het reserve-per oneel der land
macht te dienen; 

7°. wanneer bij bij het ontslag uit de be
trekking van boofd van een Departement 
van Algemeen Bestuur Ons niet cladelijk bij 
zijn aftreden doet blijken van zijn verlangen 
om weder bij het reserve-personeel te , orden 
geplaatst; ' 

8°. in de gevallen bij artikel 39 aangewezen. 
In bet geval, bedoeld bij 4°., wordt geen 

ontslag uit den dienst gegeven, zonder dat 
over het ontstaan, den aard en de gevolgen 
van de daarbij bedoelde verwonding, vermin
king, ziels- of licbaamsgebreken een milit,air 
geneeskundig onderzoek beeft plaats gebad, 
naar de regelen gesteld bij den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 39, 
tweede lid, cler Bevorderingswet voor de land
macht 1902. 

Dit militair geneeskunclig onderzoek wordt 
eenmaal berbaalcl op last of met macbtiging 
van Onzen Minister van Oorlog of op verzoek 
van den belanghebbende. 

De onbekwaamheid of ongescbiktbeid, bij 
6°. bedoeld, moet erkend zijn bij onclerzoek 
van eene daartoe door Ons aangewezen com
missie van opper- en boofdofficieren, naar de 

16 
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regelen gesteld bij den algemeenen maatregel 
van bestuur , bedoeld in artikel 39, laatste lid, 
cler Bevorderingswet voor de landmacht 1902, 
met dien verstandc dat de daar bedoelde hoofd
officieren kunnen gekozen worden zoowel uit 
hen, die tot de landmacht, als uit hen, die tot 
het reserve-personeel der landmacht behooren. 

3 7 . . In de gevallen bij het vorige artikel 
onder 1°. tot en met 7°. genoemd, kan het ont
slag den officier niet anders dan eervol worden 
verleend. 

H em wordt tijdelijk een eervol ontslag nit 
den dienst verleend, indieu hij volgens het be
paalde bij artikel 26 Onze machtiging verkrijgt 
om zich in vreemden krijgsdienst te begeven. 

In dit geval gaat echter de rang van officier 
voor hem niet verloren. 

38. Het verzoek om ontslag uit den dienst 
kan door Ons niet worden afgewezen dan: 

1°. in de gevallen, bedoeld sub 1°. en 2°. van 
artikel 5; 

2°. wanneer op den officier, krachtens de wet 
of op grond van eene aangegane verbinteni s, 
nog de verplichting rust, om den Staat als 
militair te dienen; 

3°. indien de officier, ter zake van een of 
meer fe iten, bedoeld bij artikel 39, als beklaagde 
voor eenen raad van onderzoek geroepen is of 
geroepen zal worden ; 

4°. indien de officier volgens het advies van 
eenen raad van onderzoek in de termen valt, 
om uit den dienst te worden ontslagen; 

5°. indien de officier strafrechtelijk wordt of 
zal worden vervolgd, dan wel een , naar aan
leiding van zoodanige vervolging, tegen hem 
gewezen vonnis nog niet in kracht van gewijsde 
is gegaan. 

39. Een officier kan door Ons niet-eervol uit 
den dienst worden ontslagen : 

1°. wegens verregaande nalatigheid in de 
vervulling van opgelegde plichten; 

2°. wegens opzettelijke en herhaalde onge
hoorzaamheid, mishandeling van ondergeschik
ten of misbruik maken van gezag, een en 
antler tijdens hij in werkelijken dienst is, in
zonderheid wanneer door eene of ancle re clezer 
handelingen, stellig nadeel aan den dienst of 
aan eenig persoon is toegebracbt; 

3°. wegens aanboudcnd wangedrag, onver
schillig of daarvan blijkt in of buiten den tijd, 
in werkelijken dienst doorgebracht; 

4°. wegens gedragingen of daden in het open
baar, of wegens openbarn geschriften, waar
door de waardigheid van den officiersrang, de 
eerbied voor het Koninklijke Huis, de grond
wettige instellingen of de krijgstucht bepaald 
worden aangerand, onverschillig of van een en 

antler blijkt 111 of buiten den tijd, iu-werkelij
ken dienst doorgebracht; 

5°. na een rechterlijk gewijsde, dat,· het ver
lies van den rang van officier niet ten gevolge 
hebbende, nochtans is gewezen wegens eene 
handeling, welke den veroordeelde onwaardig 
maakt dien rang te blijven bekleeden ; 

6°. na bet verleenen van gratie van de straf, 
opgelegd bij een rechterlijk gewijsde, dat het 
verlies van den rang van ,officier ten gevolge 
zou bebben gehad. 

40. H et ontslag, bij het voorgaanq.e artikel 
bedoeld, kau niet plaats hebben clan op het 
advies van eenen raad van onderzoek of van 
e!lnen raad van appel. 

Van dat advies kan, hehoudens het beroep 
op eenen raad ,·an appel, door Ons niet wor
den afgeweken dan ten gunste van den officier, 
wien het geldt. 

41. Op den raad van onderzoek en op dien 
van appel, in deze wet bedoeld, zijn toepasse
lijk de bepalingen, vervat in de artikelen 44 
tot en met 69 van de Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902, alsmede de hij die wet he
hoorende tabel A, alsook de regelen, gesteld 
in het reglement, in die artikelen hedoeld, 
met dien verstancle dat van de leden van den 
raad van onderzoek en van dien van appel zoo 
mogelijk drie officieren tot het reserve-perso
neel zullen hehooren, en dat voor het in arti
kel 46 der Bevorderingswet voor de landmacht 
1902 genoemde artikel 42 zal gelezen worclen 
artikel 39 dezer wet. 

lVde AFDEELING . 

Van het op nonactivi feit stellen der officieren. 

42. Een officier wordt hij het aanvaarden 
van het lidmaatschap van een der Kamers van 
de Staten-Generaal van rechtswege op non 
activiteit gesteld; gedurende die nonactiviteit 
wordt geen traktement of toelage genoten. 

V de AFDEELING. 

Van het op pensioe1i stellen. 

A . Van de pensioenen der of fi
cieren, onderofficieren e n 

minder e mi H ta ir e n. 

§ l. Van het ,·echt op pensioen. 

43. Bij ontslag nit den dienst, heeft het 
reserve-personeel recbt op pensioen : 

1°. ter zake van ten minste vijf jaren dienst 
bij dat personeel, indien de belanghebhende 
reeds in het genot is van militair pensioen, 
of van ten minste twintig jaren dienst hij dat 
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personeel, indien zulks niet het geval is; in 
beide gevallen met inachtneming van het be
paalde in artikel 47 ; 

2°. ter zakc van verwomling of verrninking, 
tijdens de uitoefening van den rnilitairen dienst 
in den strijd bekomen, of veroorzaakt door 
gevorderde of bevolen mi! itai re diensten, als
ook ter zake van ziels- of lichaamsgebreken, 
welke h.it gevolg zijn van verrichtingen of 
vermoeienissen, aan de uitoefening van den 
militairen dienst verbonden, of van bijzondere 
omstandigheden of toestanden, die zich bij de 
uitoefening van dezen dienst hebben voorge
daan, - voor zoover die verwonding, ver
minking, ziels- of lichaamsgebreken den be
langhebbende tot de verdere waarneming van 
den dienst bij hot reserve-personeel der land
rnacht ongeschikt maken. 

44. Geen pensioen ter zake van verwonding, 
verminking, ziels- of licbaarnsgebreken wordt 
verleend , gewijzigd of verhoogd zonder dat 
over het ontstaan, den aard en de gevolgen 
van de verwonding, verminking, ziels- of 
licbaamsgebreken, welke recbt geven op pen
sioen , een militair geneeskundig onderzoek 
heeft plaats gebad naar de regelen, gesteld 
b ij den algerneenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 5 der P ensioenwet voor de 
landmacbt 1902. 

Dit militair geneeskundig onderzoek wordt 
eenmaal berbaald op last of met rnacbtiging 
van Onzen Minister van Oorlog of op verzoek 
van den belangbebbende. 

45. Het recbt op pensioen gaat verloren : 
1°. door ontslag op eigen aanvrage, wanneer 

deze niet is gegrond op bet bepaalde bij ar
tikel 43; 

2°. voor een officier, door niet-eervol ontslag 
uit den clienst; 

3°. voor een onderofficier of minder militair, 
in geval van ontslag wegens wangedrag, on
zedelijkbeid of verregaande nalatigbeid in de 
vervulling der dienstplicbten ; 

4°. door verwijdering uit den dienst tijdens 
de militair aan de strengere krijgstucbt onder
worpen is ; 

5°. door veroordeeling tot gevangenisstraf 
of militaire detentie, indien verwijdering uit 
den dien st daarvan het gevolg is, of wel door 
gelijke veroordeeling na het ontslag van den 
militair wegens een misdrijf v66r bet ontslag 
begaan, indien uit den aard der zaak verwij
dering uit den dienst daarvan bet gevolg zou 
geweest zijn ; 

6°. door een recbterlijk gewijsde ter zake 
van desertie, indien verwijdering uit den dienst 
daarvan bet gevolg is. 

46 . Overgang uit den dienst bij het reserve
personeel der landmacbt in een anderen Rijks 
dienst beeft ten gevolge, dat de betrnkkene 
geen recbt meer kan doen gelden op toeken
ning van pensioen ten la te van het Departe
ment van Oorlog, volgens deze wet. 

47 . Het recht op pensioen ter zake van ten 
minste vijf of twintig jaren dienst, als om
schreven in artikel 43, sub 1°., wordt bij b et 
verleenen van ontslag erkend, docb bet pen
sioen wot·dt, behoudens het bepaalde bij de 
4de en de 5de alinea van dit artikel, eerst 
toegekend nadat, en gaat eerst in met den dag, 
waarop de belanghebbende, voor zooverre offi
cier, den leeftijd van 55 jaren ; voor zooverre 
onderofficier met den rang van sergeant (wacht
meester) of hoogeren rang, den leeftijd van 
50 jaren ; en , voor zooverre korporaal of min
dere, den leeftijd van 45 jaren hceft bereikt, 
of indien voormelde lecftijd bij het on tslag 
reeds bereikt is, met den dag, waarop hem 
het ontslag is verleend, een en antler m its de 
belanghebbende binncn ecn jaar na bet tijdstip, 
waarop het pensioen kan ingaan eene aan Ons 
gcricbte aanvraag om toekenlling van pen ioen 
inzendt nan het Departement van Oorlog. 

Wanneer de a;mvraag niet binnen het be
doelde jaar is ingediend , gaat het perisioen 
eerst in met het vierendeel jaars volgende op 
dat, waarin de aanvraag is gedaan. 

Door het niet indienen van de aanvraug 
binnen vij f jaar, nadat de belanghebbende den 
in bet eerste lid vermelden leeftijd beeft be
reikt, wordt alle recbt op pensioen verbeurd. 

Wordt de belanghebbende reeds bij het out
slag of daarna, doch voordat hij den in het 
eer te lid vermelden leeftijd heeft bereikt, 
verklaard door ziels- of lichaamsgebreken, niet 
het gevolg van eigen moedwillige handelingen 
of van ongeregeld gedrag en ook niet vallende 
in cle termen van artikel 43, sub 2°., geheel 
ongeschikt te zijn geworden om in zijn levens
onderhoucl te voorzien, dan wordt het pen
sioen toegekend reeds dadelijk nadat die ver
klaring ter kennis van het Departement van 
Oorlog is gekomen. 

Is de hierbedoelde ongeschiktverklaring ge
schied bij het ontslag, dan gaat het pensioen 
in te gelijk met bet ontslag. Is zij geschied 
na het ontslag, dan gaat het pensioen in met 
den door Ons te bepalen dag. 

48. Het pensioen, ter zake van de ver
wonding, verminking, ziels- of lichaamsge
breken, vermeld sub 2°. van artikel 43, gaat 
in tegelijk met het ontslag, wanneer het recht 
op dit pensioen v66r het ontslag is erkend, 
en anders met den door Ons te bepalen dag. 

16* 
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Niettegenstaande de erkenning van het recht 
op pensioen ter zake van ten minste vijf of 
twintig jaren dienst, als omschreven in artikel 
43, sub 1°., wordt in stede van dat pensioen 
alsnog pen ioen toegekend ter zake, omschreven 
bij artikel 43, sub 2°., ingeval daartoe termen 
aanwezig blijken te zijn. 

Zij, die op grond van deze wetsbepaling hun 
• recht op pensioen wenschen te doen gelden, 

moeten eene aan Ons gerichte aanvrage om 
pensioen inzenden aan het Departement van 
Oorlog. 

Het -recht op pensioen is verbeurd, wanneer 
de belanghebbende het niet heeft doen gelden 
binnen vijf jaren, nu ontslag uit den dienst-

49. De militair, die bij het reserve-personeel 
der landmacht in dienst is getreden terwijl 
hij in het genot was van pensioen ter zake 
van vorigen militairen dienst bij zee- of land
macht, blijft, tenzij hij. het recht op pensioen 
mocht hebben verloren, in dat genot gehand
haafd. 

Een pensioen, ingevolge deze wet verleend, 
komt in dat geval boven en behalve het reeds 
vroeger verkrege"n militaire pensioen, met 
dien verstande dat het gczamenlijk bedrag 
van beide pensioenen niet mag .stijgen boven 
het bedrag van het. pensiocn, met de even
tucele verhoogingen, dat de belanghebbende 
zou hebbcn vcrkregen, indien bij gedurende 
zijnen gebeelen diensttijd tot bet leger hier te 
lande b11d beboord tot het oogenblik van zijn 
eervol ontslag uit den laatstelijk door hem bij 
de reserve bckleeden rang of stand. 

50. Wanneer een tot bet reserve-personeel 
der landmacht behoorende zonder toekenning 
van pensioen of zonder erkcnning van bet 
recht op pensioen uit den dienst is ontslagen, 
boewel hij recbt op pensioen kon doen gelden, 
of wanneer een tot dat personeel behoorende, 
buiten bet geval bij artikel 70 voorzien, recht 
kan doen gelden op een ander of een hooger 
pensioen dan hem werd verleend, wordt hij 
alsnog in het genot van het hem toekomend 
pensioen of hooger pensioen gesteld, mits de 
daartoe aan Ons te rich ten aanvrage aan het 
Departement van Oorlog zij ingezonden binnen 
vijf jaren na het verlaten van den dienst. 

ls de aanvrage ontvangen binnen een jaar 
na den dag van het ontslag, dan neemt het 
pensioen of de verhooging aanvang met dien 
dag. In alle andere gevallen gaat bet pensioen 
of de verhooging in met den dag, waarop de 
aanvrage bij gemeld Departement werd ont
vangen. 

De toekenning van pensioen, ingevolge dit 
artikel brengt mede, dat de rang van officier 

geacht wordt niet te zijn verloren door het 
ontslag uit den dienst. 

51 . Wij behouden Ons voor , den militair , 
behoorende tot bet reserve-personeel der land
macbt, pensioen te verleenen, ook zonder dat 
door hem eene aanvrage werd ingezonden. 

52. Wij behouden Ons voor, de wegens ten 
minste vijE of twintigjarigen dienst, als bedoeld 
in artikel 43, sub 1°. dezer wet, gepension
neerde officieren , die jonger clan zestig jaren 
zijn, in tijden van oorlog , oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigbeden op te 
roepen , om , voor zoover noodig , na daartoe 
geschikt te zijn bevonden, in h=en rang 
weder bij het reserve-personeel in dienst te 
worden gesteld. 

Het pensioen van den officier , die , zonder 
geldige redenen , ter beoordeeling van Onzeu 
Minister van Oorlog, aan die oproeping niet 
voldoet, of wel zich aan de weder-indienst
stelling onttrekt, wordt, op uitspraak van dien 
Minister, tijdelijk geschorst. 

Deze schorsing neemt aanvang met den dag 
. waarop de gepensionneerde voor den dien t 
bad moeten opkomen, docb niet is verschenen; 
zij eindigt met den dag, waarop de gepension
neerden, die aan de oproeping hebben voldaan, 
bij algemeenen maatregel van bestuur, van 
bunne verplicbting tot den dienst worden 
ontslagen. 

Gepensionneerde officieren, niet behoorende 
tot die in bet eerste lid van dit artikel bedoeld, 
kunnen door Ons slechts op eigen aan·vraag, 
en voor zoover zij voor clen actieven dienst 
geschikt bevonden zijn, in de bij het eerste lid 
van dit artikel bodoelde gevallen in dienst 
worden gesteld. 

53. De gepensionneerde. ingevolge het voor
gaande artikel in dienst gesteld, wordt bij het 
weder veriaten van den dieast opnieuw gepen
sionneerd, tenzij hij bet recht op pensioen 
mocbt hebben verioren. 

54. Buiten de gevallen, voorzien bij artikel 
52 worden, al officier bij bet reserve-personeel 
der landmacht, gepensionneerden niet opuieuw 
bij dat per oneel in dienst gestold in rangen of 
betrekkingen, als hedoeld bij de tweede af
deeling dezer wet. 

§ 2. ran het pensioensbed,·ag. 

55. De bedragen der pensioenen , zonder 
verhooging om bijzondere redenen , welke in
gevolge deze wet kunnen worden toegekend , 
zijn voor elken rang of stand aangegeven op 
den bij deze wet gevoegden staat. 

De sommen, op dezen staat gebracht, dienen 
ook tot maatstaf van berekening voor niet in 
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dien staat genoernde betrekkingen bij bet 
reserve-personeel der landmacbt, waaraan door 
Ons bij besluit een militaire rang of stand dan 
we] gelijkstelling met zoodanigen rang of stand 
is verbonden . 

In de gevallen, verrneld in artikel 43, sub 1°. 
wordt voor elk jaar dienst toegekend bet bedrag, 
aangegeven in de tweede kolorn van den staat. 

56 . De regeling van bet pensioen gescbiedt 
naar den rang of stand . laatstelijk door den 
daarbij betrokkene bekleed : 

1 °. indien hij den rang ged urende de laatste 
twee jaren beeft bekleed ; 

2°. in de gevallen , verrneld onder 2°. van 
artikel 43; 

3°. indien bij, officier zijnde, als zoodan ig 
geen twee jaren dienst telt en niet werd be
vorderd ; 

4°. indien bij, rnilitair beneden den rang van 
officie!' zijnde, in zijne betrekking laatstelijk 
den laagsten rang of stand bekleedde ; 

6°. ingeval een gedegradeerde den dienst 
verlaat binnen twee jal'en na bet tijdstip van 
ingang der degradatie. 

In andere gevallen wordt bet pensioen ge
regeld naar den onmiddellijk voorafgaanden 
lageren rang of stand. 

Titulaire rangen kornen voor de pensioens
berekening niet in aanmerking. 

57. Voor cle berekening van bet pensioen, 
waarop recbt is verkregen kracbtens artikel 43, 
sub 1°. kornt, beboudens bet bepaalde in cle 
volgende artikelen , nevens den diensttijcl bij 
bet J"eserve-personeel der landmacbt, in aan
rnerk ing de claaJ"aan voorafgaancle diensttijcl: 

1°. in militaire betrekkingen bij clelandrnacbt; 
2°. in militaire betrekkingen bijdezeemacbt ; 
3°. in burgerlijke betrekkingen, in die bij het 

loodswezen en als rnindere geernployeerde, 
werkrnau of bediende, op daggeld werkzaam 
bij imichtingen van 's Rijks zee- en landmac-bt 
en bij het Koloniaal Etablissement te Am
sterdam ; 

4°. in militaire en burgerlijke betrekkingeu 
in ' Rijks overzeescbe bezittingen en kolonien 
en in die, welke bier te lande ten laste van 
de kolouiale gelclmiclclelen zijn of zullen wor
clen ingestelcl ; 

rnits cle diensten, iu de biervoren sub 1°., 
2°., 3°. en 4°. bedoelde betJ"ekkingen bewezen, 
naa!' de daarvoor geldende regelen, aanspraak 
geven op pensioen of gagement en niet reeds 
met pensioen of gagement zijn vergolclen. 

Voor de berekening van andere pensioenen 
ten laste van den Staat komt van den diensttijd 
bij bet l'eserve-personeel alleen in aanmerking 
de tijd, in we,·kelijken dienst doorgeb1:acbt. 

58 . Als cliensttijd voor de berekening van 
bet pensioen komt ook in aanmerking: 

1°. dienst bij de rnobiele scbutterijen ; 
2°. de tijd van krijgsgevangenscbap, en 
3°. de tijd, gedurende welken een officier 

zicb met Onze vergunning in vreemden krijgs
dienst heeft bevonden. 

59. Voor de berekening van pensioen komt 
niet in aamnerking: 

1°. diensttijd, voorafgaande aan bet tijdstip, 
waa!'op bet zestiende levensjaar is volbracbt; 

2°. de tijd, gednrende welken een officier, 
voordat bij tot het reserve-personeel beboorde, 
op non-a<:tiviteit is geweest kracbtens bet be
paalde bij 6°. van artikel 70 der Bevorderings
wet voor de landmacht 1902; 

3°. de tijd, door een militair, voordat bij tot 
b et reserve-personeel beboorde, in bet genot 
van g root-verlof doorgebracbt, voor zoover 
gedurende <lien tijd geen dienst bewezen is, 
als bij artikel 11 der Pensioenwet voor de 
landrnacbt 1902 bedoeld; 

4°. de tijd, gedurende welken de militair, 
voordat hij tot bet reserve-personeel beboorde, 
voor !anger dan een jaar met gewoon verlof 
is geweest, tenzij dit verlof verleend werd tot 
bet verkrijgen van berstel van wonden, ziekten, 
ziels- of lichaamsgebreken, in den strijd dan 
we! bij of door bet verricbten van militaire 
diensten ontstaan ; 

5°. de tijd , gednrende welken de rnilitair aan 
de strengere krijgstncht onderworpen is ge
weest; 

6°. de tijd, gednrende welken de militair, 
die tot gevangenisstraf, becbtenis of detentie 
werd veroordeeld, in verzekerde bewaring is 
geweest, uitgezonderd de dnur van bet voor
loopig arrest, indien dit bij de veroordeeling 
niet in mindering is gebracbt van de opge
legde straf ; 

7°. de militaire diensttijd, voorafgegaan aan 
een rechterlijk gewijsde ter zake van desertie, 
tenzij er, na nanwkeurig onderzoek omtrent de 
omstandigbeden, waaronder de desertie plaats 
had, door Ons termen zijn gevonden om den 
diensttijd, voorafgegaan aan het feit van de
sertie, we! in aanmerking te doen komen. 

60. Voor de berekening van bet pensioen 
wordt <lubbel geteld : 

1 °. de tijd van verblijf in actieven dienst in 
's Rijks overzeescbe bezittingen en koloniiin; 

20. de tijd van verblijf in actieven dienst 
tusschen de keerkringen bniten 's Rijks over
zee cbe bezittingen en kolonien; 

3°. de tijd der been- en der terugreis van 
militairen, nitgezonden tot het verricbten van 
diensten, als onder 1°. en :2°. bedoeld, indien 
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die diensten !anger dan een half jaar hebben 
geduurd. 

6 1. Wanneer troepen der landmacht op 
voet van oorlog zijn geweest en aan krijgs
verrichtingen hebben deelgenomen, mits niet 
in 's Rijks overzeesche bezittingen en kolonien 
of tusschen de keerkringen buiten die bezit
tingen en kolonien, wordt door Ons na afloop 
van die krijgsverrichtingen bepaald, of en voor 
welk tijdsverloop de diensttijd van den bij die 
troepen ingedeelden militair, behoorende tot 
bet reserve-personeel der landmacht, voor bet 
pensioen di,bbel zal worden geteld. 

62. Het dubbel tellen van diensttijd wordt 
niet toegelaten voor de berekening van den 
termijn van vijf jaren, bedoeld in artikel 43, 
sub 1°., en evenmin, waar bet geldt diimst
tijd, bedoeld in artikel 58, sub 20. en 3°.; 

63. Aan een militair, behoorende tot bet 
reserve-personeel der landmacht, die door Ons 
met zoodanige betrekking is belast, dat hij 
geacht kan worden voortdurend in werkelijken 
dienst te zijn - welke omstandigheid in het 
besluit :r.ijner benoeming of aanstelling uit
drukkelijk zal worden vermeld - zal, indien 
hem pensioen wordt verleend kracbtens arti
kel 43, sub 1°., het bedrag Yan bet pensioen, 
over den tijd, waarop bet vorenstaande toe
passelijk is, drievoudig berekend worden. 

64. Indien bet eindcijfer van den diensttijd 
de helft of een grooter gedeelte van een jaar 
oplevert, wordt daarvoor een geheel jaar ge
steld ; een kleiner gedeelte van een jaar wordt 
niet in rekening gebracht. 

Deze regel geldt ook, indien, krachtens bet 
bepaalde in artikel 63, de diensttijd gedeeltelijk 
naar verschillenden maatstaf moet worden be
rekend; alsdan wordt de tijd, welke niet in 
aanmerking kan komen voor eene berekening 
naar een hooger jaarlijksch bed rag, gevoegd 
bij den tijd, welke naar een lager jaarlijksch 
bedrag wordt,in rekening gebracbt. . 

65. In de gevallen, vermeld sub 2°., van 
artikel 43, wordt toegekend: 

1°. indien de bekomen verwonding, vermin• 
king, ziels- of lichaamsgebreken den betrokkene 
voor altijd buiten staat stellen om in zijn 
levensonderhoud te voorzien: het volle pen
sioensbedrag, aangegevei1 in de derde kolom 
van den bij deze wet behoorenden staat; 

2°. indien zij hem niet buiten staat stellen 
om in zijn levensonderhoud te voorzien: de 
helft van het sub 1°. bedoelde pensioensbedrag 
of zooveel meer als hem naar eene berekening 
in evenredigheid van zijne dienstjaren op den 
voet van het bepaalde bij het derde lid van 
artikel 55 zou toekomen ; 

3°. indien zij hem tijdelijk buiten staat stellen 
om in zijn levensonderboud te YOOrzien : voo,·
loopig het sub 1°. bedoelde pensioensbedrag. 

Het voorloopig te verleenen pensioensbedrag 
wordt aanvankelijk toegekend voor een jaar en 
zal daarna-, zoolang de belangbebbende nog 
niet verkeert in een der gevallen, sub 1°. en 
2°. vermeld, bij herhaling, doch niet rneer clan 
vier malen, voor gelijken tijd word en toegestaan. 

Na verloop van vij/jaren wordt het pensioen 
niet weder voorloopig verleend. 

De betrokkene wordt a1sdan geacht te ver
keeren in bet geval onder 1°. omschreven , 
tenzij blijke, dat het gem! onder 2°. rnn dit 
artikel vermeld, aanwezig is. · 

66. Het volgens de regelen dezer wet toe 
te kennen pensioen wordt voor officieren, die 
tevens als hoofd van een Departement van 
Algemeen Bestuur zijn werkzaam geweest , 
vermeerderd met het bed rag rnn het pensioen, 
waarop zij bij het nederleggen van genoemde 
betrekking, ter zake van in die betrekking 
bewezen diensten, volgens de ten deze toe
passelijkc wet tot regeling van de pensioenen 
der burgerlijke ambtenaren aanspraak hadden 
verkregen , met dien verstande dat de tijd, in 
die betrekking doorgebracht, niet geldt al 
rnilitaire diensttijd en dat het pensioen voor 
de gezamenlijke diensten de som rnn vier 
duizend gulden niet kan overschrijden , tenzij 
de overschrijding voortspruit uit het bepaalde 
bij de artikelen 67, 68 en 69 dezer wet. 

67 . Het overeenkomstig artikel 65 toege
kende pensioensbedrag wordt met een vie1·de 
gedeelte van het in de derde kolom rnn den 
bij deze wet behoorenden staat bedoelde pen
sioensbedrag vermeerderd, wauneer de ver
wonding, verminking, ziels- of lichaamsge
breken, bij artikel 43 onder 2°. bedoeld, bet 
verlies of het geheel en onherstelbaar gemis 
van bet gebruik ,an een der ledematen (banden 
of voeten) ten gevolge hebben gehad of een 
toestand hebben doen ontstaan, met zoodanig 
verlies of gernis gelijk te stellen. 

Hebben omstandigheclen, a]s bij het ,orig,, 
lid bedoeld, het verlies of bet geheel en on
he,·stelbaar gemis van bet gebrnik Yan twee of 
,neer ledematen (handen of voeten) , dan we! 
het geheel en onherstelbaar , erl ies van het 
gezichtsvermogen in beide oogen of onherstel
bare krankzinnigheid ten gevolge gelrnd, of 
hebben zij een toestand doen ontstaan, met 
zoodanig verlies of gemis dan we! met onher
stelbare krankzinnigbeid gelijk te stellen, dan 
wordt het overeenkornstig artikel 65 toegekende 
pensioensbedrag vermeerderd met de helft van 
het in den staat aangegeven pensioensbedrag. 
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68. De tothet reserve-person eel der landmacht 
behoorende, die n iettegenstaande bet verlies 
of het onherstelbaar gemis van het gebruik 
van een of meer ledematen (banden of voeten), 
ontstaan op de wijze bij artikel 43 onder 2°. 
bedoeld, blijft voortdienen, ontvangt wanneer 
hii later volgens deze wet wordt gepension
neerd, boven het bedrag, waarop bij alsdan 
recbt beeft, eene verhooging ten bedrage van 
een vierde gedeelte of van de he/ft van bet in 
de derde kolom van den bij deze wet behoo
renden staat vermelde pensioensbedrag, vast
gesteld voor den rang of stand, door hem be
ldeed tijdens bij de verwonding , verminking 
of gebreken beeft bekomen, door welke gemeld 
verlies of gemis is veroorzaakt. 

69 . B et volgens de vorige artikelen berekend 
pensioensbedrag wordt ve rhoogd voor elk jaar 
,erblijf in militairen dienst, als bedoeld in 
artikel 60: 

voor officieren met vijf en zeventig gulden; 
voor opzichters en hoofdopzichters van for

tificatien met acht en twintig gulden; 
voor de overige onderofficieren boven den 

rang van korporaal met .een en twintig gulden; 
voor korporaals en militairen beneden dien 

rang met twaalf gulden vijftig cent. 
Bij de berekeningvan den duurvan ditverblijf 

worden gedeelten van jaren bijeengeteld en 
wordt, indiet bet aldus verkregen eindcijfer 
met de helft of een grooter gedeelte van een 
jaar sluit , voor dat gedeelte een geheel jaar 
toegekend. Voor een kleiner gedeelte wordt 
niets genoien. 

Bet dubbel tellen van den diensttijd is hierbij 
uitgesloten. 

De toekenning van deze verhooging geschiedt 
naar den rang of stand, volgens welken het 
pensioen wordt berekend. 

70. Ingeval ter zake van verwonding, ver
minking, ziels- oflicbaamsgebreken als bedoeld 
bij artikel 43 onder 2°., pensioen werd toegekend 
en die verwonding , verminking of gebreken 
den gepensionneerde later, mits niet door eigen 
toedoen, in een toestand brengen, die, had hij 
reeds bij de pensionneering bestaan, recht ~ou 
hebben gegeven op een hooger pensioen dan 
verleend werd, dan wordt de belanghebbende 
alsnog in bet genot gesteld van dat hoogere 
pensioen, mits de daartoe aan Ons te richten 
aanvrage binnen vijf jaren na bet verlaten van 
den clienst aan het Departement van Oorlog 
zij ingezonden . 

Die verhooging gaat in met den dag, waarop 
de aanvrage bij gemeld Departement werd 
ontvangen. 

Overgangsbl'paling. 

71. Wanneer aan een militair, als zoodanig 
bij het reserve-personeel der landmacht die
nende, bij bet in werking treden van deze wet, 
bij pensionneering volgens vorenstaande bepa
lingen een pen sioen tot lager bedrag zou 
moeten worden toegekend , dan dat waarvoor 
hij volgens de bij de invoering dezer wet 
buiten werking tredende pensioenbepalingen 
in aanmerking zou gekomen zijn, zal het pen
sioen hem worden toegekend tot een bedrag, 
als hem volgens laatstbedoelde bepalingen zou 
verleend zijn. 

B . Van de pen s i o en en de r wed u w en 
en kincleren. 

72. Op de pensioenen van weduwen en kin
deren van bet reserve-personeel in deze wet 
bedoeld, zijn toepasselijk de bepalingen, vervat 
in de artikelen 32 en 34 tot en met 41 der 
Pensioenwet voor de landmacht 1902, met dien 
verstande dat in plaats van artikel 2, genoemd 
in artikel 32 vaa die wet, zal worden gelezen 
artikel 43 van deze wet. 

Bet bedrag van bet jaarlijksch pensioen dier 
weduwen en kinderen naar den rang of stand 
van den overleden ecbtgenoot of vader, is aan
gegeven in de vierde kolom van den bij deze 
wet behoorenden staat. 

C. A I gem e en e be pa Ii n gen bet re f. 
fende de pensioenen. 

73. De algemeene bepalingen betreffende pen
sioenen, vervat in de artikelen 42 tot en met 
53 der Pensioenwet voor de landmacht 1902, 
zijn mede van toepassing op bet reserve-per
soneel en de weduwen en kinderen van tot 
dat personeel behoorenden, in deze wet be
doeld, met dien verstande dat in plaats van 
artikel 18 sub c, genoemc. in artikel 44 van 
de Pensioenwet voor de landmacht 1902, zal 
worden gelezen artikel 65 sub 3°. ,an deze wet. 

Vlde AFDEELING. 

Slotbepalingen. 

7 4. De ouderdom in rang van de reeds 
v66r de itwoering dezer wet bij bet reserve
personeel der landmacbt dienende personen, 
die vroeger bij de landmacht in gelijken rang 
in actieven dienst zijn geweest, wordt in over
eenstemming met artikel 12 dezer wet door 
Ons nader geregeld. 

7 5 . Behoudens bet bij artikel 71 en bet 
hieronder bepaalde, vervallen de wet van 2 Mei 
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1897 (Staatsb lad n•. 119) alsmede artikel 4 en 
de IVde .Afdeeling der wet van 2 Augustus 
1880 (S taatsblacl n•. 146). 

Van de wet van 2 Augustus 1880 (Staatsblad 
n•. 146) blijft de IVde Afdeeling ecbter van 
kracbt ten aanzien van de reserve-officieren 
van gezondbeid en de reserve militaire-apotbe· 
kers, bij de invoering dezer wet, kracbtens 
het bepaalde in die wet benoemd, alsmede ten 
aanzien van de militieplicbtigen, die op grond 
van bet bepaalde in die wet , v66r de invoering 
dezer wet, zijn toegelaten tot de vrijwillige 
verbintenis, bedoeld in artikel 21, sub a, van 
de wet van 2 Augustus 1880 (Staatsblad n•. 146). 

De verbintenissen op grond van de wet van 
2 Mei 1897 (Staatsblad n•. 119) aangegaan, 
blijven, voor zoover de daarbij aangegane ver
plicbtingen betreft, van kracbt tot bet einde 
van bet loopende dienstverband. 

76. In artikel 1, eerste lid , der wet van 
21 Maart 1896 (Staatsblad n•. 60), worden acbter 
de woorden .,de Marine reserve", ingevoegd 

de woorden .,bet re erve-personeel der land
macbt". 

In artikel 39, punt 2°., sub e der wet van 
9 Juni 1902 (Staatsblad n°. 89) worden de 
woorden .,wet op de reserve voor de land
macbt" vervangen door de woorden .,wet voor 
bet reserve-personeel der landmacht 1906". 

In artikel 48 sub c der wet van 9 Juni 1902 
(Staatsblad n•. 90) worden de woorden .,4°., 6°., 
6°., 7°. en 8°. van artikel 18 der wet van 
2 Mei 1897 (Staatsblad n•. 119)" vervangen 
door de woorden .,artikel 39 der wet voor bet 
re~erve-personeel der landmacbt 1906". 

77. Deze wet kan worden aangebaald onder 
den titel: .,W et voor bet reserve·personeel der 
landmacbt 1906". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 6den Juni 1905. 

(get. ) WILHELM IN A. 
De Ministe,· vein Staa.t, Minister van Oorlog, 

(get.) J. W. B ERGANSIUS . 

(Uitgeg. 16 .!uni 1906.) 

S T .A. A T van het bedrag dcr pensioenen van de of ficieren, onder-of ficie1'en 
en rnindere rnilitairen, behooren~e tot het rese1·ve•pf.rsoneel der landrnacht 
en der pensioenen van hunne weduwen en kinderen. 

RANGE 

BETREK KIN GEN . 

Kolonel 
Luitenant-Kolonel 
Majoor. 
Kapitein (Ritmeester) .. 
Eerste-luitenant 
Tweede-luitenant 
Hoofd-opzicbter van fortificatien 
Opzicbter van forti ficatien van de lste klasse 
Opzicbter van for tificatien van de 2de klasse. 
Opzicbter van fortificatien van de 3de klasse 
Adjudant-onderofficier (vaandrig of kornet) 

ergeant-majoor (opperwacbtmeester) 
Sergeant (wacbtmeester, fourier) 
Korporaal. 
Soldaat van alle wapenen (adspirant-vaandrig, -kor• 

net, adspirant-reserve-vesting-telegratist of reserve• 
vesting-telegrafist) . . 

Bedrag van bet 
jaarlijkscb pensioen. • 

ingeval bet 
pensioen ingeval bet 

wordt ver• pensioen 
leend 'krach- wordt ver
tens art. 43, leend kracb-

sub 1 °., tens art. 43, 
voor elk sub 2°. 

dienstjaar. 

f 12 I. 2100 
.. 11 .. 1800 
.. 10 .. 1600 
.. 9 .. 1300 
.. 8 .. 900 
.. 7 

" 800 
.. 700 
.. 600 
.. 550 

.. 6 .. 500 
.. 440 
.. 400 
.. 360 

.. 5 .. 250 

.. 4 .. 200 

~ 

Bedrag 
van bet 

jaarlijksch 
pensioen 

der 
weduwen 

en 
kinderen. 

f 860 
.. 760 
.. 660 
.. 600 

.. 450 

.. 360 

.. 300 

.. 275 

.. 260 

.. 250 

.. 2'25 

.. 200 

.. 160 

.. 110 
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6 Juni 1905. WET, tot regeling van de be
vordering, bet ontslag en de nonactiviteit 
van de militie-officieren en van de officie
ren bij de landweer. S. 178. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1903/04, n°. 191 , 1-5; 
1904/05, n°. 38, 1-4, 6-9. 

Hand. id. 1904/05, bladz. 2093. 
Hand. l • Kamer 1904/05, bladz. 519, 532. 

WrJWILHEL~HNA, ENZ .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bij de wet regelen bebooren te worden 
gesteld, betreffende de bevordering en het 
ontslag van de militie-officieren, bedoeld in 
artikel 115 der Militiewet 1901, en dat het 
wenschelijk is, die regelen mede toepasselijk 
te doen zijn op de officieren bij de landweer, 
bedoeld in artikel 16 der Landweerwet · 

het vqorts noodig af\btende, dat o~k ten 
aanzien van het op non-activiteit stellen van 
die officieren bij de wet bepalingen worden 
vastgesteld ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad ,an State, enz. 

Eenig artikel. 

Hetgeen in de tweede, de derde en de vierde 
afdeel ing en in artikel 12 der wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 ten aan
zien van de reserve-officieren is bepaald, geldt 
eveneens voor de militie-officieren , bedoeld in 
artikel 115 der Militiewet 1901, en voor de 
officieren bij de landweei·, genoemd · in arti
kel 16 der Landweerwet, onder voorbehoud 
dat een militie• of landweer-officier, bij he~ 
verlies van den rang van officier, niet ont
beven wordt van zijne verplicbtingen , voort
vloeiende uit de evengenoemde wetten, iudien 
deze nog op hem rusten. 

De militie-officieren en de laudweer-officieren 
bovenbedoeld hebben, voor zoover daaromtrent 
in eenige andere wet niet anders is bepaald, 
wanneer zij zicb in werkelijken dienst beviu
den, dezelfde rechten en plichten als de reserve
officieren van gelijken rang, en zijn met dezen 
gelijk gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk , den 6den J uni 1905. 

(get.) WILHELMINA·. 
De Ministe,· van Staat, 1lfinister van Oorlog, 

(get. ) J. W. BERGANSIUS . 

(Uitgeg. 16 Juni 1905.) 

6 Juni 1905. WET, tot verstrekking van Rijks
paarden aan officieren, tot het houden van 
dienstpaarden verplicht. S. 179. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1904/05, n°. 156, 1-7. 
Hand. id. 1904/05, bladz. 2093. 
Hand. I • Ka,ner 1904/0.5, bladz. 519, 533. 

WIJ WILHEL?IIIN A, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat b et wenschelijk is de wettelijke bepalingen 
nopens bet verstrekken van Rijkspaarden aan 
officieren, die tot het bouden van dienstpaar
den verplicht zijn, te berzien; 

Zoo is bet, dai Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Door bet Departement van Oorlog 

wordt aan een officier, die tot bet bouden 
van een of meer dienstpaarden verplicht is, 
voor zooveel de dienst toelaat, de gelegenheid 
geopend, zich van dat paard of van die paar
den te voorzien nit de voor den dienst bij het 
leger aangescbafte Rijkspaarden. 

2. Een officier, die zicb op voren omschre
ven wijze van een dienstpaard voorziet, be
taalt aan het Rijk : 

a. voor een paard, dai den leeftijd van acht 
jaar nog niet heeft overschreden, den gemid
delden remonteprijs der cavalerie over bet jaar, 
onmiddellijk voorafgaande aan dat, waarin bet 
paard is overgenomen ; 

b. voor een paard, dat ouder is clan acht 
jaren, den biervoren onder a genoemden prijs, 
verminderd met vijftig gulden voor ieder jaar 
boven dien leeftijd, waarbij slecb ts voile jaren 
voor vermindering van den prijs in reken ing 
worden gebracbt ; zullende de som, waarvoor 
een paard wordt overgenomen, ecbter niet 
minder dan driehonderd gulden mogen bedragen . 

3 . De. leeftijd van een paard wordt berekend 
overeenkomstig de daaromtrent door of van
wege Onzen Minister van Oorlog vastgestelde 
of vast te stellen voorschriften. 

4 . D.e ingevolge art. 2 aan bet Departement 
van Oorlog te betalen gelden worden in 's Rijks 
scbatkist gestort en bebeerd overeenkomstig 
de voorscbriften der wet van 9 September 1853 
(Staatsblacl n°. 100). 

5 . Een officier, die zich een Rijkspaard heeft 
aangescbaft, kan zicb, beboudens bet b ierna 
bepaalde, daarvan eerst ontdoen, wanneer bij 
bet vijf jaar in gebruik beeft. 

Binnen dien termijn kan bij een paard, 
wanneer dit naar door Ons vast te stellen 
regelen, alleszins gescbikt wordt bev0nden 
voor den dienst bij de bereden wapens, na 
daartoe door of vanwege Onzen Minister van 
Oorlog verleende macbtiging, weder aan bet 
Rijk overdoen tegen den daarvoor door hem 
betaalden prijs , verminderd met honderd gulden 
voor bet eerste jaar en bovendien vijftig gulden 
voor ieder volgend ·aar, dat bet paard zijn 
eigendom is geweest, zullende bij die prijs
vermindering onderdeelen van een jaar voor 
een vol jaar berekend worden. 
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W ordt het paard niet geschikt bevonden, 
als voren bedoeld, dan kan hij zich daarvan 
ontdoen, wanneer de noodzakelijkheid daartoe 
blijkt aan den chef van bet korps of dienst
vak, waartoe de officier behoort. 

6 . Met het in werking treden van deze wet 
vervalt de wet van 29 Maart 1877 (Staats
blad n°. 55), tot ,erstrekking van Rijkspaarden 
aan officieren, die tot het houden van dienst
paarden zijn verpl icht. 

7. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. (1) 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 6den Juni 1905. 

(get.) WILHELMINA. 
De Mi11i,9te,· van Staat, Minister van Oorlog, 

(get.) J. W. BERGANSIUS. 
(Uitgeg. 16 Juni 1905.) 

6 Juni 1905. BESLUIT, tot bepaling van het 
tijdstip, waarop de wet van 22 Mei 1905 
(Staatsblad n°. 141), tot wijziging en aan
vulling der wet tot regeling van het booger 
onderwijs in werking treedt. S. 180. 

De inwerkingtreding i s bepaald op 6 Juli 1905. 

6 Juni 1905. BESLUIT, ter bekendmaking van 
den tekst der booger-onderwijswet. S. 180. 

W IJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandscbe Zaken van 2 ,J uni 1905, n°. 424 7, 
afdeeling Onderwijs; 

Gelet op art. XXIX der wet .an 2:l Mei 1905 
(Staatsblad 11°. 141); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst der hooger-onderwijswet, overeen

komstig bet bepaalde in art. XXIX der wet 
van ;!2 l\lei 1905 (Staatsblad n°. 141), algemeen 
bekend te maken door bijvoeging van dien 
tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

Onze :;\[inister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in bet Staatsblad zal worden geplaat t. 

Soestdijk, den 6den Juni 1905. 
(get.) WILHEL:.'lfIN A. 

De Mini8tm· van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 15 Jimi 1905.) 

Tekst van lle hoog·er-onderwij swet. 

TJTEL I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 
Art. 1. Hooger onderwijs omvat de vor

ming en voorbereiding• tot zelfstandige be-

(1) Bepaald bij besluit van 27 J uni 1905, 
S. 221, op 10 Juli 1905. 

oefening der wetenschappen en tot bet be
kleeden van maatschappelijke betrekkingen, 
waarvoor eene wetenschappelijke opleiding 
vereischt wordt. 

2. De scbolen ,an hooger onderwijs worden 
onderscheiden in openbare en bijzondere. 

Openbare scholen zijn die, opgericht en 
onderhouden door gemeenten en het Rijk, 
afzonderlijk of gezamenlijk ; de ov~rige zijn 
bijzondere scholen. 

3. Tot bet geven van booger onderwijs aan 
gemeentelijke of bijzondere scholen behoeven 
vreemdelingen Onze vergunning. 

TIT EL II. 
VAN HET 0PENBAAR H00GER 0NDERWIJS. 

4. Openbaar booger ondenvijs wordt ge-
gegeven uan : 

gymnasia; 
hoogescholen ; 
uni\•ersiteiten. 

HOOFDSTUK I. 

VAN DE GYMNASIA. 

§ 1. Van de scholen. 
5. Gymnasia zijn in tellingen , rnorberei-

dend tot universitair onderwijs. 
Aan de gymnasia wordt onderwijs gegeven in: 
a. de Grieksche taal en letterkunde ; 
b. de Latijnsche taal en letterkunde ; 
c. de Nederlandsche taal en letterkunde; 
d. de Fransche taal ; 
e. de Hoogduitsche taal; 
f. de Engelsche taal ; 
g. de geschiedenis; 
h . de aardrijkskunde; 
i. de wiskunde ; 
k. de natuurkunde; 
I. de scheikunde; 

m. de natuurlijke historie. 
Aan de gymnasia kan ook ondenvijs gegernn 

worden in: 
n. de Hebreeuwscbe taal; 
o. de gymnastiek. 
6. lu elke gemeente, waar de bevolking 

twintig duizencl zielen te boven gaat, wordt 
door het gemeentebestuur een gymnasium op
gericbt of naar de voorschriften dezer wet 
ingericht en in stand gebouden. 

In andere gemeenten kan een gymnasium 
opgericht worden. 

Mocht in eene gemeente van bornn twintig 
duizend zielen op bezoek van een gymnasium 
weinig te rekenen zijn, dan kan zoodanige 
gemeente door Ons van het voorschrift der 
eerste zinsnede rnn dit artikel vrijgesteld 
worden. 
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7. Het onderwijs aan de gymnasia wordt 
·gegeven in eenen zesjarigen cursus in over
eenstemming met een algemeen leerplan, door 
Ons bij algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur vastgesteld, regelende den omvang 
van het onderwijs en de grondtrekken van 
den cursus. 

Het staat aan de besturen van gemeenten, 
waar de bevolking minder dan twintig dui
·zend zielen bedraagt en, met Onze toestem
m ing, aan die der in het eer8te lid van artikel 6 
bedoelde gemeenten vrij , gymnasia met vier
jarigen cursns op te richten, die den naam 
van progymnasia dragen en waarvan bet 
algemeen leerplan op gelijke wijze als dat der 
gymnasia door Ons wordt vastgesteld. 

8 . Aan de gemeenten kan ten behoeve van 
hare gymnasia uit 's Rijks kas subsidie worden 
verleend. 

De gemeenten, dusverre in bet genot van 
Rijkssubsid ie ten beboeve barer Latijnscbe 
scbolen of gymnasia, blijven in dat genot, voor 
zooveel die instellingen aan de vereiscbten 
dezer wet voldoen. 

9. Orn als leerling aan een gymnasium te 
,vorden toegelaten, wordt bet afleggen van 
-een examen gevorderd. 

Dit examen , afgenomen door een of meer 
leeraren onder toezicbt van curatoren, 1:!etreft 
-voor de toelating tot bet eer te studiejaar: 
bet lezen, schrijven, rekenen, de beginselen 
cler .c ederlandsche taal, der aardrijkskunde en 
-der gescbiedenis. 

Waar de plaatselijke omstandigbeden bet 
raadzaam maken, kan de gemeenteraad bepalen, 
clat het examen zicb zal uitstrekken tot de 
beginselen der wiskunde en die der Franscbe 
taal of tot een van deze vakken. 

Yoor de toelating tot een hooger studiejaar 
betreft hot examen betgeen in bet ,·oorgaande 
studiejaar is onderwezen aan het gymna ium, 
tot betwelk de toelating wordt verlangd. 

Bij verscbil van gevoelen tusschen leeraren 
en curatoren omtrent den uitslag van een 
examen beslist bet college van curatoren. 

10. Al betgeen de toelating tot de gym
nasia, de verplicbt ingen van den rector en de 
leeraren, de regeling van bet onuerwijs en de 
vacantien betreft, wordt, voor zooverre het 
niet door deze wet is beslist, door den gemeonte
raad geregeld. 

11. Aan de leerlingen der gymnasia met 
ze jarigen cursus, die bet onderwijs tot aan 
bet einde hebben bijgewoond, wordt eenmaal 
's jaars gelegenbeid gegernn, om, ten gevolge 
van een mondel ing en schriftelijk examen, 
een getuigscbrift te verkrijgen. dat zij be-

kwaam zijn tot de studie aan eene universiteit 
over te gaan in de faculteit in bet getuig
scbrifi vermeld. 

Dit examen, voor zoover bet mondeling is 
in bet openbaar te bouden, wordt afgenomen 
door leeraren van· bet gymnasium, onder toe
zicht van een of meet· gecommitteerden, door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan te wijzen . Bij verscbil van gevoelen tus
schen de leeraren, die bet examen bebben af
genomen, en den geco=itteerde of de gecom
mitteerden omtrent bet verleenen van bet ge
tuigschrift, beslisseu laatstgenoemdeu. 

Het programma van dit examen, alsmede 
regelen voor de uitoefening van bet toezicbt 
rnn den gecommittf>erde ofdegecommitteerden , 
worden bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld. 

12. Aan alle anderen dan de bij de ar
tikelen 11 en 157 vermelde leerlingen, wordt 
eenmaal 's jaars gelegenbeid gegeven, om door 
bet met gunstig gevolg afleggen van gelijk 
examen, als in artikel 11 vermeld, bij eene 
door Ons te benoemen commi ie, gelijk ge
tuigschrift te verkrijgen. 

De tijd en de plaats der vergaderingen dezer 
commissie worden door Onzeu Minister van 
Binnenlandsche Zaken bepaald. Hare leden 
genieten uit 's Rijks kas vergoeding voor reis
en verblijfkostcn, beneven vacatiegelden. 

13. Zij, die het eindexamen van de boogere 
burgerscbolen met vijfjarigen cursu met goed 
gevolg bebben afgelegd, worden bij het in 
artikel 12 omschreven examen alleen geexami
neerd in de vakken , waarin zij bij bet door 
hen · afgelegd examen niet zijn geexamineerd. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt 
bepaald, van welke vakken zij, die andere 
van daatswege ingestelde en gedeeltelijk de
zelfde vakken omvattende examens met goed 
gevolg hebben afgelegd, bij bet in artikel 12 
omscbreven examen zullen zijn vrijgesteld. 

§ 2. ran de ondenvijzers. 

14. De onderwijzers aan de gymnasia dra
gen den titel van leeraar. 

Aau het boofd nn elk gymnasium is een 
der leeraren geplaatst, die den titel draagt 
van rector. 

Een der leeraren wordt aangewezen om den 
rector bij verbindering te vervangen; hij draagt 
den titel van conrector. 

15. Het getal der leeraren voor de gymna ia, 
al mede het bedrag hunner jaarwedden, wordt 
door den gemeenteraad va tgesteld . 

De besluiten van den gemeenteraad, daartoe 
betrekkelijk, worden voor de scholen, tot wier 
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oprichting de gemeenten krachtens deze wet 
verplicht zijn , aan de goedkeuring van Ge
deputeerde Staten, voor die, welke doot· bet 
Rijk worden gesubsidieerd , aan de goedkeuring 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
onderworpen. 

16. Orn tot leeraar aan een gymnasium 
benoemd te kunnen worden, wordt gevoruerd, 
behalve een getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, afgegeven door het hoofd van h et 
bestuur der gemeente of gemeenten, waar 
men gedurende de twee laatste jaren heef t 
gewoond: 

a. voor de Grieksche en Latijnscbe talen 
en letterkuude de graad van doctor in de 
klassieke letterkunde ; 

b. voor de N ederlandscbe taal en letterkunde 
de graad van doctor in de Nederlandsche letter
kunde; 

c. voor de Fransche, Hoogduitsche en Engel
sche talen het bezit eener aide van bekwaam
heid tot bet geven van middelbaar onderwijs 
in die vakken ; 

d. voor de geschiedenis de graad van doctor 
in de klassieke letterkunde of die van doctor 
in de N ederlandsche letterkunde; 

e. voor de aardrijkskunde de graad van doc
tor in de N ederlandsche letterkunde of die 
van doctor in de wis- en natuurkunde; 

f voor de wiskunde en de natuurkunde de 
graad van doctor in de wis- en stenenkunde 
of die van doctor in de wis- en natuurkunde; 

g. voor de scheikunde de graad van doctor 
in de scheikunde ; 

h. voor de natuurlijke historie de graad van 
doctor in de aard- en delfstofkunde of die 
van doctor in de plant- en dierkunde; 

i. voor de Hebreeuwscbe taal en letterkunde 
de graad van doctor in de godgeleerdheid 
of die van doctor in de Semitische letterkunde. 

Tot het geven van dit onderwijs zijn ook 
benoembaar zij, die in het bezit zijn van een 
diploma, waaruit blijkt dat zij met gunstig 
gevolg een kerkelijk examen in de H ebreeuw
sche taal hebben afgelegd, indien dit diploma 
hun recht geeft om hetzij als Bedienaar van 
den Godsdienst, hetzij als godsdienstleeraar 
op te treden. Hetzelfde geldt voor de Neder
landsch-Israelietische en Portugeesch-I srae
lietische godsdienstonderwijzers van den hoog
sten en middelsten rang; 

k. voor de gymnastiek het bezit eener akte 
van bekwaamheid tot het geven van middel
baar onderwijs in dat vak. 

Tot het geven van bet onderwijs, hierboven 
vermeld . onder a, b, e, f, g, h en i, zijn ook 
benoembaar zij, die het examen, laatstelijk 

voorafgaande aan dat ter , ,erkrijging van den 
doctoralen graad , met goed gevolg hebben 
afgelegd. 

Tot het geven van het onderwijs, hierboven, 
vermeld onder b, d, e, f, g en h, zijn ook be
noembaar zij, die in het bezit zijn van akten 
van bekwaamheid tot het geven van middel
baar onderwijs in die vakken aan eene hoogere 
burgerscbool met vijfjarigen cursus. 

Voor de rectoren en conrectoren wordt de
graad van doctor in de klassieke letterkunde 
gevo.rderd. Conrectoren van progymnasia kun
nen tijdelijk door Ons van het bezit van den 
doctoralen graad worden vrijgesteld. 

1 7. De leeraren der gymnasia worden be
noemd door den gemeenteraad, die vooraf 
eene aanbevelingslijst van benoembaren ont
vangt, door curatoren, na verboor van den 
inspecteur, wiens advies aan den gemeente
raad wordt overgelegd, opgemaakt. 

De benoemingen bij scholen, welke door het 
Rijk worden gesubsidieerd, behoeven de goed
keuring van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken. 

Zij kunnen door burgemeester en wethouder 
worden geschorst. Deze geven, zoo spoedig 
mogelijk, rekenscbap van huu besluit aan den 
gemeenteraad. 

Zij worden ontslagen door den gemeenteraad, 
burgemeester en wethouders en den inspecteur 
gehoord. 

Is scborsing naar iuzien van den inspecteur 
noodig, en zijn burgemeester en wetbouders 
nalatig of weigerachtig daartoe over te gaan, 
clan kan de schorsing door Gedeputeerde Staten 
geschieden. 

I s ontslag naar inzien van burgemeester en 
wethouders of van den inspecteur uoodig, en 
is de gemeenteraad nalatig of weigerachtig 
daartoe over te gaan, clan kau het outslag 
door Gedeputeerde Staten geschieden. 

18. De schorsing van een leeraar geschiedt 
hoogstens voor drie maanden. 

Het besluit tot schorsiug bepaalt, of zij ge
schiedt met behoud, clan we! met gedeeltelijk 
of gebeel verlies der bezoldiging. 

Schorsing of outslag wordt niet uitgesproken 
clan nadat de belanghebbende is gehoord of 
opgeroepen. 

19. Van de besluiten, krachtens artikel 15, 
tweede lid, en de artikelen 17 en 18 door 
Gedeputeerde Staten genomen , kan bij On s 
in beroep wordeu gekomen door den belang
hebbende en , voor zoo ver ieder in bet on
gelijk is gesteld, door burgemeester en wet
houders , den gemeenteraad en den inspecteur. 

20. Aan leeraren der gymnasia, tot wier 
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-oprichting de gemeenten verplicht zijn, wordt 
ten laste van den Staat pensioen verleend in 
-de gevallen , naar de regelen en onder de 
voorwaarden , voor burgerlijke am btenaren bij 
de wet vastgesteld of nader vast te stellen , 
-een en antler overeenkomstig de bijzondere 
bepalingen, in dit en het volgend artikel vervat. 

Voor de toepassing dier regelen worden de 
genoemde leeraren als burgerlijke ambtenaren 
beschouwd. Zij bebooren tot de deelhebbenden 
in bet voor die ambtenaren bij de eerste af
-deeling der wet betreffende de burgerlijke 
pensioenen , laatstelijk gewijzigd bij die van 
21 Mei 1873 (Staatsblad n•. 64) , ingesteld 
pensioenfonds. (1) 

21 . De bijdragen, ingeyoJge bet voorgaande 
artikel door de leeraren verscbuldigd, worden 
door de zorg der gemeentebesturen ge"ind en 
aan bet Rijk verantwoord. 

§ 3. Van de kosten. 

22. Ter tegemoetkoming in de kosten der 
gymnasia kan voor iederen leerling eene bij
drage gevorderd worden, die, indien zij voor 
iederen leerling van dezelfde klasse gelijk is , 
het bedrag van f 100 's jaar voor alle lessen 
niet te boven gaat. 

H et invoeren , wijzigen en afscbaffen van 
deze bijdrage geschiedt met inachtneming van 
de artikelen 232-236 der Gemeentewet. De 
invordering wordt geregeld door eene plaatse• 
lijke verordening, overeenkomstig de bepa
lingen van de artikelen 258-262 dier wet. 

Indien de bijdrage voor iederen leerling van 
dezelfde klasse niet gelijk is, zijn daarop de 
artikelen 264-266 der Gemeentewet mede van 
toepassing , met dien verstande dat: 

1°. voor geen leerling meer worde gebeven 
dan betgeen voor bet onderwijs per leerling 
kan geacht worden voor rekening der gemeente 
te komen; 

2°. voor de laagste klasse van scboolgeld
beffing bet jaarlijksch beclrag beneden de som 
van f 100 blijve ; 

3°. voor leerlingen, wier ouders of voogden 
niet in de gemeente wonen , bet scboolgeld 
bepaald worde naar een rnaatstaf, welke telken 
male door Ons wordt vastgest('Jd als voor
waarde, waaronder van Rijkswege aan de ge
meente overeenkomstig artikel 8 subsidie wordt 
toegekend ten_ beboeve van baur gymnasium. 

(1) Dit artikel is bij de wet .an 5 J un i 1905, 
S. 154, gewijzigd als volgt : 

,,De leeraren der gymnasia worden voor de 
toepassing der bepalingen omtrent pensioen als 
burgerlijke ambtenaren aangemerkt." 

§ 4. Van het bestuur en het toezicht. 

23. Bij elk gymnasium is een college van 
curatoren, door den gemeenteraad benoemd. 

Aan dit college wordt jaarlijks nit de ge
meentekas eene som voor bureaukosten toe
gelegd. 

24. Het college van curatoren zorgt voor 
de getrouwe nakoming dezer wet en van alle 
krachtens haar uitgevaardigde verordeningen-

Het deelt den inspecteu r de belangrijke ver
anderingen mede, die in bet gymnasium 
bebben plaats gebad, en doet aan het gemeente
bestuur de voorstellen, die het in bet belang 
der instelling noodzakelijk acbt. 

Het doet jaarlijks v66r 1 Maart aan den 
gemeenteraad een beredeneerd verslag omtrent 
den toestand van het gymnasium in het vorig 
jaar, en v66r 1 September aan den inspecteut· 
gelijk verslag over het afgeloopen studiejaar. 

25. Het toezicht op de gymnasia is, onder 
bet oppertoezicht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken , opgedragen aan een 
of meer inspecteurs. 

De inspecteurs worden door Ons benoemd 
en ontslagen. Zij genieten nit 's Rijks kas 
eene jaarwedde, benevens vergoeding voor reis
en verblijfkosten. Zij bekleeden geen ambten 
of bedi eningen zonder Onze toestemming. 

26. De inspecteurs leggen , bij de aan
vaarding bunner betrekking, in handen van 
Onzen Minister van Binnenlandscbe Zaken , 
den eed of de belofte af , dat zij haar naar 
behooren en trouw zullen waarnemen. 

27. De inspecteurs zi,in bevoegd van de 
overtredingen dezer wet en van alle krachtens 
haa1· uitgevaardigde verordeningen , voor zoo 
veel de gymnasia betreft, proces-verbaal op te 
maken. 

28. De inspecteurs hebben den vrijen toe
gang tot alle gymnasia onder hun toez icht 
geplaatst. De curatoren en rectoren zijn ge
houden bun de verlangde inlicbtingen te geven 
omtrent de school en bet onderwijs. 

29. De inspecteurs zorgen door bezoek 
bekend te blijven met de gymnasia onder bun 
toezicbt geplaatst; zij tracbten door overleg 
met de gemeentebesturen , de curatoren en de 
rectoren den bloei der gymnasia te bevorderen; 
zij licbten de Regeering voor omtrent alle 
onderwerpen , waarover hun bericht wordt 
gevraagd , en doen aun Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken de noodige voorstellen. 

Zij doen jaarlijks v66r 1 November aan 
Onzen voornoemden Minister een beredeneerd 
verslag omtrent den toestand van het onderwijs 
aan de gymnasia, onder hun toezicbt geplaatst . 
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HOOFDSTUK II. 
VAN DE HOOGESCHOLEN. 

Eerste afdeeling. 

Algemeene bepaling. 
30. Er wordt van Rijkswege hooger tech

nisch onderwijs gegeven aan eene technische 
hoogeschool. 

Tweede afdeeling. 

VAN DE '.l'ECHNIS CHE HOOGESCHOO L. 

§ 1. Algerneene bepalingen. 

31 . De polytechnische school te Delft wordt 
de technische hoogeschool. 

32. De technische hoogeschool bevat de 
navolgende afdeelingen : 

a. de afdeeling der algemeene wetenschappen; 
b. de afdeeling der weg- en waterbouwkunde; 
c. de afdeeling der bouwkunde; 
d . de afdeeling der werktuigbouwkunde, 

scheep bouwkunde en electrotechniek; 
e. de afdeeling der scheikundige technologie 

en mijnbouwkunde. 
Bij algemeenen maatregel v-an bestuur kan 

bet aantal afdeelingen worden vermeerderd en 
kan elke afdeeling in onderafdeelingen worden 
verdeeld. 

33. Voor zoover niet door deze wet be
paald , worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgesteld : 

a. de inwendige inrichting van de technische 
hoogeschbol ; 

b. het beh eer door curatoren , en voor zoo
veel dit noodig zal blijken door rector-magni
ficus en assessoren , te voeren en de overige 
werkkring van die colleges; 

c. bet examen , bedoeld in artikel 123, de 
voorwaarden voor de verleening van den 
doctorstitel , de wijze, omvang en duur van 
de examens en promotien, de tijdstippen, 
waarop zij worden gehouden , en al wat verder 
daarop betrekking heeft. 

§ 2. Van het onderwijs. 

34. Aan de technische hoogeschool wordt 
van Rijkswege onderwijs gegeven in de na
volgende vakken : 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde ; 
b. de theoretische en toegepaste mechanica; 
c. de theoretische en toegepaste natuurkunde; 
d. d!l algemeene of pbysische scheikunde, 

de anorganische en organische scheikunde en 
hare toepassingen, de analytische scheikunde; 

e. de theoretische en experimenteele hy-
draulica ; 

f. de waterbouwkunde; 
g. de aanleg en exploitatie van wegen en 

brugbouw; 
h. de architectuur; 
i. de werktuigbouwkunde; 
k. de scbeepsbouwkunde ; 
l. de electrotechniek; 
111. de mechanische en de scheikundige-

technologie ; 
n. de techni che hygiene ; 
o. de algemeene en toegepaste microbiologie; 
p. de microscopische anatomie ; 
q. de delfstof- en aardkunde; 
r. de mijnkunde, metallurgie en docimasie ; 
s. bet landmeten, het waterpassen en de 

geodesie; 
t. het meten en wegen in verband met. 

den ijk; 
u. de kennis en het onderzoek van bouw-

stoffen; 
v . het technisch teekenen; 
w. bet handteekenen en boetseeren ; 
x. de decoratieve kunst ; 
ij. de kunstgeschiedenis; 
z. de staathuishoudlrnnde ; 
aa. bet staats-, administratief- en handels-

recht. 
bb. de bedrijfsleer en bet boekhouden; 
cc. de aardrijkskunde; 
dd. de algemeene en vaderlandsche geschie-

denis; 
ee. de cultuurgeschiedenis; 
ff. de verbandleer. 
Bovendien wordt de bewerking van bout en 

metalen practisch ondenvezen en worden in 
de laboratoria en proefstations practische 
oefeningen gehouden. 

35. Wanneer Wij bet noodig oordeelen, 
kan van Rijkswege onderwijs worden gegeven 
in vakken , niet vermeld in artikel 34. 

§ 3. Van de hulp,niddelen van ltet onderwijs, 
de pr-ijsvragen en de beurzen. 

36. Tot aanbouw, onderhoud en verbetering 
der gebouwen , voor het meubilair en tot aan
vulling en uitbreiding der verzamelingen en 
hulpmiddelen voor bet onderwijs worden jaar
lijks de vereischte gelden van Rijkswege be
schikbaar gesteld. 

H et beheer en gebruik dier verzamelingen 
en hulpmiddelen wordt door Ons geregeld, 
curatoren gehoord. 

37 . Telken jare worden, beurtelings in 
iedere afdeeling , eene of meer prijsvragen 
uitgeRch reven , bet aantal te bepalen door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken • 
curatoren gehoord. 
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Voor het meest voldoende antwoord van een 
der studeerenden aan eene Nederlandsche in
stelling van hooger onderwijs, dat de afdeeling, 
die de vraag stelde, der bekroning waardig 
keurt, wordt een gouden eerepenning toegekend. 

38. Telken jare wordt een bedrag van ten 
hoogste f 10,000 van Rijkswege beschikbaar 
gesteld, ten einde daaruit, op voordracht van 
curatoren, aan een of n!eer gediplomeerclen, 
die den doctoralen graad wenschen te ver
werven, gelden voor het ondernernen van eene 
buitenland che studiereis te doen verstrekken 
en voor zooveel noodig aan onvermogende 
studenten van buitengewonen aanleg beurzen, 
ten bedrage van niet meer clan f 800 te doen 
toekennen. 

§ 4. Van de docenten en beainbten. 

39. De hoogleeraren worclen door Ons be
noemd en ontslagen. 

Voor elke te vervullen plaats wordt door 
curatoren eeno met 1·edenen ornkleede aanbe
velingslijst aan Onzen Minister van Binnen
lanclsche Zaken. aangeboden. 

Bij deze aanbevelingslijst wordt het advies 
van rector-magnificus en assessoren en van de 
afdeeling , waarin de te benoemen hoogleeraar 
zal optroden , overgelegd. 

Ontslag wordt niet verleend dan op eigen 
verzoek, of naclat curatoren zijn gehoord; 
dezen geven deswege, den belanghebbende 
gehoord of opgeroepen, hun ad vies. 

Eervol ontslagen hoogleeraren behouden den 
titel van hoogleeraar. 

40. De hoogleeraren genieten eene jaar
wedde uit 's Rijks kas, waarvan het beclrag 
door Ons is vast te stellen. 

41. Elk hoogleeraar wordt benoemd tot 
het onderwijs van bepaalde vakken , in zijne 
aanstelling uitgedrukt. Deze kunnen door 
Ons worden verminderd of gewijzigd. 

Tegen zijnen wil kan een hoogleeraar niet 
met het onclerwijs in anclere vakken worclen 
belast. 

42 . Het staat iederen hoogleeraar vrij om, 
met goedkeuring van curatoren , behalve de 
hem opge~ragene , nog andere lessen te 
geven . 

De besluiten van curatoren tot het verleenen 
of weigeren dier goedkeuring worden aan 
Onzen Minister van Binnenlandsch e Zaken 
medegedeeld en kunnen door Ons vernietigd 
worden. 

43. Aan boogleeraren lrnn met Ooze goed· 
keuring worden toegestaan de bun opgedragen 
vakken van onderwijs met elkander te ver
wisselen. 

44. De hoogleeraren bekleeden geene amb
ten of bedieningen clan met Ooze toestemming. 

Hoogleeraren, het lidmaatschap van eene 
der beide Kamers der Staten-Generaal aan
vaardende, zijn gedurende dat lidmaatschap 
van rechtswege op non-activiteit en genieten 
de helft hunner jaarwedde als verlof-trakte
ment. 

45. Zonder schriftelijke vergunning van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
mogen de gewone hoogleeraren niet optreden 
als teobnisch adviseur of zich belasten met 
het ontwerpen, uitvoeren van of toe:r, icht 
houden over werken. 

46 . Met het einde van het studiejaar , 
waarin een hoogleeraar den ouderdom van 
zeventig jaren bereikt, wordt hem ontslag 
verleend . 

Op voorstel van de afdeeling kan aan den 
hoogleeraar , wien op groncl van het eerste lid 
van dit artikel ontslag is verleencl , mot goecl
keuring van oumtoren , worden toegestaan 
lessen te blijven geven in aan te wijzen vakken. 
Deze worden op de gewone wijze aangekondigd. 

Voor de toepassing van artikel 34 tellen 
deze lessen niet mede. 

47. Buitengewone hoogleeraren en lectoren 
worden door Ons, curatoren, den rector-mag
nificus en assessoren en de afdeeling gehoord, 
benoemcl. Zij genieten eene jaarwedde nit 
's Rijks kas. 

Ontslag wordt niet verleend dan op eigen 
verzoek, of nadat curatoren zijn gehoord; 
dezen geven deswege, den belanghebbende 
gehoord of opgeroepen, hun ad vies. 

Buitengewone hoogleeraren zijn leden van 
de afdeeling , waarbij zij zijn benoemd. 

Waar in de artikelen 39, 40, 44, 45 en 46 
van hoogleeraren gesproken wordt, zijn hier 
onder buitengewone hoogleeraren niet begrepen 

48. Tot het geven van booger ·onderwijs 
aan de technische hoogoschool kunnen privaat
docenten door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, curatoren gehoord, tot weder
opzeggens worden toegelaten. 

Van de inrichtingen, verzamelingen en hulp
middelen Yoor bet onderwijs kunnen curatoren, 
onder door hen te stellen voorwaarden , aan 
privaatdocenten het gebru ik vergunnen. 

49 . Bij verbindering of ontstentenis van 
een boogleeraar of lector, en in bet geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 44, 
worden door Ons tijdelijke maatregelen tot 
voorziening bevolen , indien het belang van 
het onderwijs dit vordert. 

50. De beambten worden benoemd en ont
slagen door Onzen Minister van Binnenlancl-
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sche Zaken, die bevoegd is deze taak, wat de 
lagere beambten betreft, op te dragen aan 
curatoren. 

§ 5. Van het bijwonen der lessen. 

5 t . Ter zake van het ouderwijs der hoog
leeraren en lectoren is voor elk stndiejaar door 
hem, die dit onderwijs eens of meermalen 
bijwoont, eene som verschuldigd van f 200, die 
in 's Rijks schatkist gestort wordt. 

Terugbetaling dier gelden geschiedt uit
slui tend, indien door overlijden v66r den aan
vang de r lessen van deze geen gebruik is ge
maakt en alsdan op aanvrage der erfgenamen. 

Behalve voormelde f 200 wordt ter zake van 
het crnderwijs door hoogleeraren en lectoren 
geenerlei betaling gevorderd. 

52 . Het recht tot het bijwonen van het 
onderwijs wordt verkregen door inschrijving 
bij den rector-magnificus, behoudens het be
paalde bij artikel 54. 

De inschrijving gesch iedt kosteloos; de 
rector-magnificus geeft da:trvan een door hem 
onderteekend bewijs af in den vorm door 
Onzen :Minister van Binnenlandsche Zaken te 
bepalen ; zij geldt voor het studiejaar, waarin 
zij i geschiedt, en geeft voor dat jaar recht 
op toegang tot alle lessen alsmede tot alle 
inrichtingen en verzamelingen der hoogeschool, 
beboudens het bepaalde bij het tweede lid 
van de artikelen 36 en 69. 

De rector-magnificus gaat niet over tot de 
inscbrijving tenzij hem het bewijs is vertoond, 
dat de belanghebberide de gelden, bedoeld bij 
artikel 51, heeft betaald, of in het bezit is 
van een der in artikel 118 bedoelde diploma's, 
of eene Rijksbeurs geniet, of ter zake van het 
onderwijs der hoogleeraren en lectoren eene 
som van f 800 heeft betaald , bf door den 
rector-magnificus eener Rijksuniversiteit voor 
volledig onderwijs is ingeschreven. 

53. Hij, die zonder daartoe gerechtigd te 
zijn , eens of meermalen het onderwijs aan de 
boogeschool bijwoont, wordt gestra£t met eene 
geldboete van ten hoogste f 250. Het straf
bare fe it wordt als overtreding beschouwd. 

54. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken; de daartoe door hem aan te wijzen per
sonen, curatoren, hoogleeraren, lectot·en, be
ambten der hoogeschool en de in artikel 48 
bedoelde privaat-docenten zijn te allen tijde 
bevoegd alle lessen aan de technische booge
school bij te wonen. 

Hoogleeraren en lectoren zijn, ieder voor 
zooveel hunne lessen betreft, bevoegd gedu
rende enkele uren aan persouen, die niet vol-

gens artikel 52 zijn ingeschreven, toegang tot 
bunne lessen te verleenen. 

55. Hij, die in het bezit is van een der in 
artikel 118 bedoelde diploma's; of eene Rijks
beurs geniet; of de f 800, bedoeld aan het 
slot van artikel 52, beeft betaald; of door den 
rector-magnificus eener Rijksuniversiteit voor 
volledig onderwijs is ingescbreven, is van de 
betaling bij artikel 51 voorgeschreven vrijge
steld. iettemin is hij na de bij artikel 52 
bedoelde inschrijving ger£:cbtigd tot toegang 
tot de inricbtingon en verzamelingen, lredoeld 
in be tweede lid van artikel 52, onder het 
daarbij vermelde voorbehoud. 

Aan hem, die slechts enkele lessen van hoog
leeraren of leotoren wenscbt te volgen, kan 
daartoe door curatoren telkens, voor een stu
diejaar verlof worden verleend. In dat geval 
is ter zake van dit onderwijs verschuldigd 
voor lessen, die gegeven worden, 

eenmaal per week, f 10; 
tweemaal ., 
driemttal 

,. 20; 
.. 30. 

viermaal of meermalen per week, f 40. 
Het tweede en derde lid van artikel 51 zijn 

op deze gelden van toepassing. 
H et reobt tot het bijwonen van dit onder

wijs wordt verkregen door inscbrijving bij 
den rector-magnificus, die daartoe' niet over
gaat tenzij hem bet bewijs is vertoond, dat 
b et bedoelde verlof van curatoren verkregen 
is en de voormelde gelden betaald zijn. 

De rector-magnificus geeft van die inscbrij
ving een door hem onderteekend bewijs af in 
den vorm door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken te bepalen. 

Curatoren verstrekken hem op vertoon van 
dat bewijs eene verklaring tot welke der in
riobtingen en verzamel ingen in bet eerste lid 
van dit artikel vermeld hij mag worden toe
gelaten, beboudens bet beµaalde bij het tweede 
lid van de artikelen 36 en 69. 

§ 6. Van het beheer en het toezicht. 

56 . Ann de technisohe boogescbool is een 
college van ouratoren, bestaande uit drie of 
vijf leden . Zij worden door Ons benoemd en 
ontslagen. 

Orn de twee jaren treedt een hunner af; de 
aftredende is weder benoembaar. 

H et college van curatoren stelt een h uis
boudelijk reglement voor zijne werkzaamheden 
vast en onderwerpt het aan de goedkeuring 
van Onzen Minister van 13innenlandsche Zaken. 

57 . Curatoren worden bijgestaan door een 
bezoldigden secretaris, die zijne vaste woon
plaats heeft in de gemeente, waar de techni. 
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sche hoogeschool is gevestigd; hij wordt door 
Ons benoemd en ontslagen. Van de bepaling 
omtrent de woonplaats kan door Ons, curatoren 
gehoord, ontheffing worden verleend. 

Cura toren zenden. te zijner benoeming eene 
aanbevelingslijst van twee personen aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De secretaris treedt om de vijf jaren af en 
is weder benoembaar. 

Voor bureaukosten wordt hem een jaarlijksch 
abonnement toegestaan. Hij ontvangt vergoe
ding voor reis- en verblijfkosten. 

58. Curatoren genieten geene jaarwedde. 
Zij ontvangen vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten. 

59 . Curatoren waken voor de getrouwe na
leving van deze wet en van alle krachtens 
haar uitgevaardigde verordeningen, voor zoo
veel de technische hoogeschool betreft. 

60. Maken hoogleeraren, lectoren of be
ambten bij de technische hoogeschool zich aan 
plichtverzuim of wangedrag schuldig, dan 
nemen curatoren de vereischte maatregelen 
van spoedeischenden aard, waaronder schor
sing ten hoogste voor zes weken, en doen aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken de 
noodige voorstellen, zelfs tot ontslag. 

6·1. Curatoren doen jaarlijks v66r 1 Novem
ber aan Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken een uitvoerig verslag van den staat der 
hoogeschool gedurende den afgeloopen cursus 
en zenden hem v66r 15 J uni eene beg rooting 
der uitgaven voor het volgend burgerlijk jaar. 

62. De gezamenlijke gewone hoogleeraren 
vormen den senaat der hoogeschool. Buiten
gewone alsmede eervol ontslagen hoogleeraren 
hebben in den senaat zitting met raadgevende 
stem. D e senaat stelt een reglement vast voor 
zijne vergaderingen. 

De hoogleeraar, die bet voorzitterschap be
kleedt, draagt den titel van rector-magnificus. 

Hij wordt voor den duur van drie achtereen
volgende studiejaren door Ons benoemd uit 
eene door den senaat opgemaakte voordracht 
van drie gewone hoogleeraren, waarbij de af
tredende rector-magnificus buiten aanmerking 
blijft. 

63. Bij den senaat is een secretaris. 
Hij wordt door den senaat uit de gewone 

hoogleeraren benoemd voor den duur van drie 
acbtereenvolgende studiejaren en treedt af op 
hetzelfde tijdstip als de rector-magnificus. 

6 4 . De rector-magnificus en de secretaris 
ontvangen ieder voor de waarneming van 
hunne betrekking eene toelage, door Ons te 
bepalen. Uit die van den secretaris worden 
tevens de bureaukosten bestreden. 

1905. 

65 . De rector-magn ificus wordt in zijne 
werkzaamheden bijgestaan door assessoren. 

Assessoren zijn de voorzitters der afdee
lingen . 

Bij verhindering of ontstentenis van den 
rector-magnificus worden zijne werkzaamheden 
door den oudste in jaren der assessoren waar
genomen. Bij ve rhindering of ontstentenis 
van den secretari treedt zijn laatste aanwe
zige voorganger op. 

66. De gewone hoogleeraren van iedere 
afdeeling kiezen bij volstrekte mecrderheid 
van stemmen uit hun midden een voorzitter 
en een secretaris voor den duur van twee 
achtereenvolgende jaren. Na verloop van twee 
jaren, en vervolgens ieder jaar, treedt een 
van beiden af. 

67 . De senaat, de rector-magnificus en elk 
hoogleeraar in het bijzonder geven aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en aan 
curatoren alle noodige inlichtingen en be
ricbten. 

68. De handhaving der tucht onder de 
studenten is opgedragen aan den rector-mag
nificus. 

69. Bij overtreding der tucht of bij wan
gedrag waarschuwt of berispt de rector-mag
nificus. 

In buitengewone gevallen, ter beoordeeling 
van den senaat, alsmede indien een student, 
bij den rector-magnificus of bij den rector
magnificus en assessoren ontboden, moedwillig 
niet verschijnt, is de senaat bevoegd den over
treder den toegang tot de hoogescbool voor 
een tijd vak van ten minste een jaar en -ten 
hoogste vijf jaren te ontzeggen. 

Van de uitspraak des senaats kan door be
langhebbenden bij Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken in hooger beroep worden gfl
komen. 

HOOFD STUK III. 

VAN DE UNIYERSl'.l'EI'.l'EN. 

§ 1. Alge-meene bepalingen. 

70. Er zijn drie Rijksuniversiteiten, ge
vestigd te Leiden, te Utrecht en te G1·oningen. 

Er kan te Am,sferdam eene gemeentelijke 
universiteit gevestigd zijn. 

71. De gemeentelijke universiteit te Am
sterdam heeft ten aanzien van de door baar 
af te nemen examens en te verleenen docto
rale graden gelijke rechten als de Rijksuniver
siteiten, mits zij voldoe aan al de eischen, 
krachtens de wet ten opzichte van den om
vang van het onderwijs, de promotien , de 
examens en de toelating daartoe voor de Rijks-

17 
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universiteiten gesteld, en bovendien de ann
stelling van de hoogleeraren aan Onze be
krachtiging worde onderworpen. 

72. De beslniten van den gemeenteraad 
betreffende de inrichting van de in het voor
gaande artikel bedoelde universiteit worden 
aan Ons medegedeeld en niet ten uitvoer ge
legd, v66r dat gebleken is, dat daartegen geene 
bedcnking bestaat. Dit laatste wordt geacht 
het geval te zijn, indien binnen twee maanden 
na ontvangst van het besluit door Ons niet 
is beslist. 

73 . Het gemeentebestuur van Amsterdam 
doet jaarlijks v66r 1 November aan Onzen 
Minister vau Binnenlandsche Zaken een be
redeneerd verslag omtrent den toestand der 
gemeentelijke universiteit in het afgeloopen 
studiejaar. 

74. Met bet toezicht op de gemeentelijke 
universiteit te A,nsterdam is belast een college 
van vijf curatoren, waarvan de burgemeester 
lid en voorzitter ~s, twee leden door Ons en 
twee door den gemeenteraad worden benoemd 
en ontslagen . 

De werkzaamheden van dat college en de 
aftreding der leden worden geregeld bij be
sluit van den gemeenteraad, op hetwelk arti
kel 72 toepasselijk is. 

75. Op de bijdragen in de kosten van de 
gemeentelijke universiteit te Amsterdam zijn 
toepasselijk de artikelen 232-236 der wet van 
29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85). De invorde
ring wordt geregeld door eene plaatselijke 
verordening, overeenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 258-262 dier wet. 

76. Elke der universiteiten bevat de na-
volgende faculteiten: 

a. de faculteit der godgeleerdheid; 
b. ,, rechtsgeleerdheid; 
c. ,, geneeskunde; 
d. wis- en natuurkunde; 
e. ,, letteren en wijs begeerte. 

§ 2. Van het onderwi;js aan de 
Ri;jksuniversiteiten. 

77 . Aan elke universiteit wordt van Rijks-
wege onderwijs gegeven : 

1°. In de faculteit der godgeleerdheid: 
a. in de encyclopaedie der godgeleerdheid; 
b. in de geschiedenis der leer aangaande God; 
c. in de geschiedenis der godsdiensten in 

het algemeen; 
d. in de geschiedenis van den Israelietischen 

godsdienst; 
e. in de geschiedenis van het Christendom; 
f. in de I sraelietiscbe en oud-Ohristelijke 

lctterkunde; 

g. in de uitlegging van het Oud en Nieuw 
Testament ·; 

h. in de geschiedenis der leerstellingen van 
den Ohristelijken godsdienst; 

i. in de wijsbegeerte van den godsdienst; 
k. in de zedekunde. 
2°. In de faculteit cl.er rechtsgeleerdheid: 
a. in de encyclopaedie der rechtswetenschap ; 
b. in de wijsbegeerte van het recht; 
c. in het Romeinsche recht en zijne geschie

denis; 
d. in bet oud-rnderlandsch recht en zijne 

geschiedenis; 
e. in het burgerlijk- en handelsrecht ; 
f. in de burgerlijke rechtsvordering; 
g. in het strafrecht ;. 
h. in de strafvordering; 
i . in het staatsrecht; 
k. in het volkenrecht ; 
Z. in het administratief recht ; 

m. in de staathuishoudkunde ; 
n. in de statistiek ; 
o. in de staatkundige geschiedenis. 

3°. In de faculteit der geneeskunde: 
a. in de ontleedkunde; 
b. in de physiologie; 
c. in de ziektekunde en de ziektekundige 

ontleedkunde ; 
d. in de geneeskunde; 
e. in de heelkunde; 
f. in de verloskunde; 
g. in de kennis der geneesmiddelen en de 

geneesmiddelleer; 
h. in de gezondheidsleer en de geneeskun-

dige politie; 
i. in de gerecbtelijke geneeskunde. 

4°. In de faculteit der wis- en natuurkunde: 
a. in de wiskunde; 
b. in de mechanica; 
c. in de natuurkunde; 
d. in de sterrenkunde; 
e. in de physische aardrijkskunde; 
f . in de geologie ; 
g. in de mineralogie; 
h. in de botanie; 
i. in de zoi:ilogie, de vergelijkende anatomie 

en de physiologie; 
k. in de scheikunde; 
l. in de artsenijbereidkunde; 

1n. in de toxicologie. 

5°. In de faculteit der letteren en wijsbe-
geerte: 

a. in de Grieksche taal en letterkunde; 
b. in de Latijnsche taal en Jetterkunde; 
c. in de H ebreeuwsche taal en letterkunde; 
d . in de N ederlandsch e taal en letterkunde; 
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e. in de Israelietische, Grieksche en Ro-
meinsche oudheden; 

f. in de algemeene geschiedenis; 
g. in de vaderlandsche geschiedenis; 
h. in de politische aardrijkskunde; 
i. in de geschiedenis der wijsbegeerte; 
k. in de logica; 
l. in de metaphysica; 

m. in de zielkunde. 
78. Aan ten minste eene universiteit wordt 

van Rijkswege bovendien onderwijs gegeven: 
1°. In de faculteit der godgeleerdheid: 
a. in de Christelijke archaeologie. 
2°. In de faculteit der rechtsgeleerdheid: 
a. in het Mahomedaansche recht en de overige 

volksinstellingen en gebruiken in N ederlandsch 
Indie ; 

b. in het staatsrecht en de inrichting van 
's Rijks kolonien en overzeesche bezittingen; 

c. in het internationale privaatrecht; 
d. in het Zuid-Afrikaansch recht. 
3°. In de faculteit der geneeskunde: 
a. in de psychiatrie; 
b. in de oogheelkunde; 
c. in de oorheelkunde; 
d. in de tandheelkunde. 
4°. In de faculteit der wis- en natuurkunde: 
a. in de meteorologie. 
5°. In de facu lteit der letteren en wijsbe

geerte: 
a. in de archaeologie; 
b. in de taal en letterkunde der Semitische 

volken; 
c. in de taal-, letter-, land• en volkenkunde 

van den Oost-Indischen archipel; 
d. in de Fransche, de Engelsche en de Hoog-

duitsche taal en letterkunde; 
e. in de aesthetiek en lmnstgeschiedenis; 
f in het Sanskrit en zijne letterk.unde; 
g. in de oude talen en letterkunde der Ger

maansche volken. 
79 . Aan eene of meer der universiteiten 

kan, wanneer Wij bet noodig oordeelen, van 
Rijks,vege onderwijs worden gegeven in vak
ken, niet vermeld in de artikelen 77 en 78. 

80. De lessen worden gegeven in het La
tijn of in het Nederlandsch; met vergunning 
van curatoren ook in andere talen. 

81 . H et studiejaar vangt aan den derden 
Maandag der maand September. 

Er zijn drie vacantien: eene van den tweeden 
Zaterdag der maand Juli tot den aanvang van 
den volgenden curs us; eene van den laatsten 
Zaterdag v66r Kerstmis tot den derden Dins
dag daaraanvolgende, en eene van tien da
gen, beginnende den laatsten W oensdag v66r 
Paschen. 

82. Het programma der lessen, in het Latijn 
te stellen, wordt voor elk studiejaar door den 
senaat der universiteit, na goedkeuring door 
curatoren, in de maand Juni vastgesteld. Het 
vermeldt welke lessen in een halfjarigen, welke 
in een langeren cursus worden gegeven, en hoe
veel uren in de week voor elke Jes zijn bestemd. 

§ 3. Van de hulpmiddelen voor het onderwijs, 
de prijsvragen en de bewrzen aan de 

Rijksuniversiteiten. 

83. Tot aanbouw, onderhoud en verbetering 
der gebuuwen, voor het meubilair en tot aan
~ulling en uitbreiding der verzamelingen en 
hulpmiddelen voor het onderwijs worden jaar
lijks de vereischte gelden van Rijkswege be
schikbaar gesteld. 

Het beheer en gebruik dier verzamelingen 
en hulpmiddelen wordt door Ons geregeld, 
curatoren gehoord. 

84. Elk jaar worden, beurtelings aan iedere 
universiteit , tien prijsvragen uitgeschreven, 
twee in elke faculteit. Voor het meest vol
doende antwoord van een der studeerenden 
aan eene Nederlandsche instelling van hooger 
onderwijs, dat de faculteit, die de vraag stelde, 
der bekroning waardig keurt, wordt een gouden 
eerepenning toegekend. 

85. Er kunnen aan elke universiteit zes 
beurzen van Rijkswege worden verleend, ieder . 
van/ 800, ter ondersteuning van onvermogende 
studenten van buitengewonen aanleg. 

Deze beurzen worden door Ons toegekend, 
curatoren gehoord. 

§ 4. Van de docenten en beambten aan de 
Rijksuniversiteiten. 

86. De hoogleeraren worden door Ons be
noemd en ontslagen. 

Voor elke te vervullen plaats wordt door 
curatoren, de faculteit gehoord, eene met 
redenen omkleede aanbevelingslijst aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken aange-
boden. · 

Ontslag wordt niet verleend dan op eigen 
verzoek, of nadat curatoren zijn gehoord; 
dezen geven deswege, den belanghebbende 
gehoord of opgeroepen, hun ad vies. 

Eervol ontslagen hoogleeraren behouden den 
titel van hoogleeraar. 

87 . De jaarwedde der hoogleeraren bedraagt 
minstens f 4000. 

88. Elk hoogleeraar wordt benoemd tot het 
onderwijs van bepaalde vakken, in zijne aan
stelling uitgedrukt. Deze knnnen door Ons 
worden verminderd of gewijzigd. 

Tegen zijnen wil kan een hoogleeraar niet 
17* 
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met het onderwijs in andere vakken worden 
belast. 

89. Het staat iederen hoogleeraar vrij om, 
met goedkeuring van curatoren, behalve de 
hem opgedragene, nog andere lessen te geven. 
Deze worden dan op de gewone wijze aange
kondigd. 

De besluiten van curatoren tot het verleenen 
of weigeren dier goedkeuring worden aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
meclegedeeld en kunnen door Ons vernietigd 
worden. 

90. Aan hoogleeraren kan met Ooze goed
keuring worden toegestaan de hun opgedragen 
vakken van onderwijs met elkander te ver
wisselen. 

91 . De hoogleeraren bekleeclen geene ambten 
of bedieningen zonder Ooze toestemming. 

Hoogleeraren, het lidmaatschap van eene 
der beide Kamers der Staten-Generaal aan
vaardencle, zijn gedurende dat lidmaatschap 
van rechtswege op non-activiteit en genieten 
de helft hunner jaarwedde als verlof-trak
tement. 

92. Behoudens kostelooze behandeling van 
lijders in ziekeninrichtingen aan hunne zorg 
toevertrouwd en in hunne woningen, het uit
oefenen van consultatieve medische praktijk 
en hot geven van reohtsgeleerde adviezen, 
oefenen de hoogleeraren noch medische noch 
rechtspraktijk uit. 

93. Met het einde van het studiejaar, waarin 
een hoogleeraar den ouderdom Yan zeventig 
jaren bereikt, wordt hem ontslag verleend. 

Op voorstel van de faculteit kan aan den 
hoogleeraar, wien op grond van het eerste lid 
van dit artikel ontslag is verleend, met goed
keuring van curatoren, worden toegestaan les
sen te blijven geven in aan te wijzen rnkken. 
Deze worden op de gewone wijze aangekondigd . 

Voor de toepassing van de artikelen 77 en 78 
tellen deze lessen niet mede. 

94. Buitengewone hoogleeraren en lectoren 
worden door Ons, curatoren en de facnlteit 
gehoord, benoemd . Zij genieten eene jaarweclde 
uit 's Rijks kas. 

Ontslag wordt niet verleend dan op eigen 
verzoek, of nadat curatoren zijn gehoord; 
dezen geven deswege, den belanghebbende ge
hoorcl of opgeroepen, bun advies. 

Buitengewone hoogleeraren zijn leden der 
faculteit, waarbij zij zijn benoemd. 

Waar in de artikelen 86, 7, 91, 9:2 , 93 en 
110 van hoogleeraren gesproken wordt, zijn 
hieronder buitengewone hoogleeraren niet be
grepen. 

95. Tot het geven van hooger onderwijs 

aan de universiteiten kunnen doctoren als 
privaatdocenten door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken , curatoren gehoord, tot 
wederopzeggens toe worden toegelaten. 

De senaat kan de aankondiging hunner les
sen op het programma, vermeld in artikel 82, 
toestaan. Bij weigering beslist, curatoren ge
hoord, Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

Van de inrichtingen, verzamelingen en hulp
middelen voor het onderwijs kunnen curatoren, 
onder door hen te stellen voorwaarden, aan 
privaatdocenten het gebruik vergunnen. 

96. Bij verhindering of ontstenten is van een 
hoogleeraar of lector, en in het geval, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 91, worden door 
Ons tijdelijke maatregelen tot voorziening be
volen, indien het belang van het onderwijs 
dit vordert. 

97 . De beambten bij de nniversiteiten wor
den benoemd en ontslagen door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, die bevoegd 
is deze taak, wat de lagere beambten betreft, 
op te dragen aan curatoren. Eene lijst der 
beambten wordt door Ons vastge teld. 

De werkkring en de verplichtingen der be
ambten worden door Onzen voornoemden Mi
nister, curatoren gehoord, bepaald. 

§ 5. Va,i het bijwonen der lessen aan de 
Rijksuniversiteiten. 

98. Ter zake van het onderwijs der hoog
leeraren en lectoren is voor elk studiejaar 
door hem, die dit onderwijs een of meermalen 
bijwoont, eene som verschuldigd van f 200, 
die in 's Rijks schatkist gestort wordt. 

Terugbetaling dier gelden geschiedt uitslui
tend indien door overlijden v66r den aanvang 
der les en van deze geen gebruik is gemaakt 
en alsdan op aanvrage der erfgenamen. 

Behalve voormelde /200 wordt ter zake van 
het onderwijs door hoogleeraren en lectoren 
geenerlei betaling gevorderd. 

99 . Het recht tot bet bijwonen van het 
onderwijs wordt verkregen door inschrijving 
bij den rector-magnificus, b ehoudens het be
paalde bij arti kel 101. 

De inschrijving geschiedt kosteloos; de 
rector-magnificus geeft daarvau een door hem 
onderteekcnd bewijs af in den vorm door 
Onzen Minister van Binnenlancl he Zaken te 
bepalen; zij geldt voor het studiejaar waarin 
zij is gescbied en geeft voor dat jaar recht 
op toegang tot alle lessen aan elke Rijksuni
versiteit zondet· onderscheid, alsmede tot alle 
inrichtingen en verzamelingen der universi-
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teiten, behoudens het bepaalde bij het tweede 
lid van de artikelen 83 en 117. 

De rector-magnificus gaat niet over tot de 
inschrijving tenzij hem het bewijs is vertoond, 
dat de belanghebbende de gelden, bedoeld bij 
artikel 98 of 155, tweede lid, heeft betaald, of 
tot de promotie is toegelaten, of eene Rijks
beurs geniet, of ter zake van het onderwijs 
der hoogleeraren en lectoren eene som van 
f 800 heeft betaald, of door den rector-magni
ficus der technische hoogeschool voor volledig 
onderwijs is ingeschreven. 

Voor de studenten en kweekelingen, bedoeld 
in artikel 155, bedraagt deze som f 400. 

100. Hij, die zonder daartoe gerechtigd te 
zijn, eens of meermalen het onderwijs aan eene 
Rijksuniversiteit bijwoont, wordt gestraft met 
eene geldboete van ten hoogste f 250. Het 
strafbare feit wordt als overtreding beschouwd. 

10 1. Onze :Minister van
1

Binnenlandsche Za
ken; de daartoe door hem aan te wijzen per
sonen; curatoren, hoogleeraren, lectoren, be
ambten der universiteiten en de in artikel 95 
bedoelde privaatdocenten zijn te allen tijde 
bevoegd alle lessen aan elke universiteit bij 
te wonen. 

Hoogleeraren en lectoren zijn, ieder voor 
zooveel hunne lessen betreft, bevoegd gedu
rende enkele uren aan personen, die volgens 
artikel 99 niet zijn ingescbreven, toegang tot 
bunne lessen te verleenen. 

102. Hij die tot de in artikel 131 bedoelde 
promotie is toegelaten; of eene Rijksbeurs ge
niet; of de f 800 of f 400, bedoeld aan bet 
slot van artikel 99, heeft betaald; of door den 
rector-magnificus der tecbnische boogescbool 
voor volledig onderwijs is ingescbreven, is van 
de betaling bij artikel 98 of 155 voorgescbreven, 
vrijgesteld. N iettemin is bij na de bij artikel 99 
bedoelde inschrijving gerecbtigd tot toegang tot 
de inricbtingen en verzamelingen, bedoeld in 
bet tweede lid van artikel 99, onder het daarbij 
vermelde voorbehoud. 

Aan hem die ten boogste twee lessen van 
boogleeraren of lectoren wenscht te volgen, 
kan daartoe door curatoren der universiteit 
telkens voor een studiejaar verlof worden ver
leend. In dat geval is ter zake van dit onder
wijs eene som verschuldigd van j 30 voor 
iedere Jes, en zoo de Jes in een halfjarigen 
cursus gegeven wordt f 15, welke gelden in 
's Rijks schatkist gestort worden. Het tweede 
en derde lid van artikel 98 zijn op deze gelden 
van toepassing. 

Het recbt tot het bijwonen van dit onderwijs 
wordt verkregen door inschrijving bij den rector
magnificus, die daartoe niet overgaat tenzij hem 

het bewijs is vertoond dat het bedoelde verlof 
van curatoren verkregen is en voormelde gel den 
betaald zijn. 

De rector-magnificus geeft van die inschrij
ving een door hem onderteekend bewijs af in 
den vorm door Onzen :Minister van Binnen
landsche Zaken te bepalen . 

Curatoren verstrekken hem op vertoon van 
dat bewijs eene verklaring tot welke der in
richtingen en verzamelingen in het eerste lid 
van dit artikel vermeld hij mag worden toe
gelaten, beboudens bet bepaalde bij het tweede 
lid van de artikelen 83 en 117. 

§ 6. Van het beheer en het toezicht aan de 
Rijksuniversiteiten. 

103. Aan iedere universiteit is een college 
van curatoren, bestaande nit minstens drie en 
boogstens vijf leden. Zij worden door Om 
benoemd en ontslagen. 

Orn de twee jaren treedt een hunner af; de 
aftredende is weder benoembaar. 

Het beheer, door curatoren te voeren, en 
hun overige werkkring worden door Ons bij 
algemeenen maatregel van inwendig bestuur 
geregeld, met inachtneming van het in deze 
wet bepaalde. 

Elk college van curatoren stelt een huishou
delijk reglement voor zijne werkzaamheden 
vast en onderwerpt bet aan de goedkeuring 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

104. Curatoren worden bijgestaan door een 
bezoldigden secretaris, die zijne vaste woon
plaats heeft in de gemeente, waar de universi
teit is gevestigd; hij wordi door Ons benoemd 
en ontslagen. Van de bepaling omtrent de 
woonplaats kan door Ons, curatoren gehoord, 
ontheffing worden verleend. 

Curatoren zenden te zijner benoeming eene 
aanbevelingslijst van twee personen aan Onzen 
:Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De secretaris treedt om de vijf jaren af en 
is weder benoembaar. 

Voor bureaukosten wordt hem een jaarlijksch 
abonnement toegestaan. Hij ontvangt vergoe
ding voor reis- en verblijfkosten. 

105. Curatoren genieten geen jaarwedde. 
Zij ontvangen vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten. 

106. Curatoren waken voor de getrouwe 
naleving dezer wet en van alle krachtens baar 
uitgevaardigde verordeningen, voor zooveel de 
universiteit betreft. 

107. Maken hoogleeraren, lectoren of be
ambten bij de universiteit zich aan plicbts
verzuim of wangedrag schuldig, dan nemen . 
curatoren de vereiscbte maatregelen van spoed-
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eischenden aard, waaronder schorsing hoog· 
stens voor zes weken, en doen aan Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken de noodige 
voorstellen, zelfs tot ontslag. 

108. Curatoren doen jaarlijks v66r 1 No
vember aan Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken een uitvoerig verslag van den staat 
der universiteit gedurende den afgeloopen cur
sus en zenden hem v66r 15 J uni eene begroo
ting der uitgaven voor het volgend burgerlijk 
jaar. 

109. De gezamenlijke gewone hoogleeraren 
vormen den senaat der universiteit. Buiten
gewone alsmede eervol ontslagen hoogleeraren 
hebben in den senaat zitting met raadgevende 
sterr,. 

De · hoogleeraar, die het voorzitterschap be
kleedt, draagt den titel van rector-magnificus. 

Hij wordt voor den duur van elk studiejaar 
door Ons benoemd uit eene door den senaat 
opgemaakte voordracht van drie gewone hoog
leeraren , waarbij de aftredende rector-magni
ficus buiten aanmerking blijft. 

110. Bij den senaat is een secretaris. 
Elk hoogleeraar is op zijne beurt, volgens 

een rooster door den senaat vast te stellen, 
gedurende een jaar met deze betrekking belast. 

Hij treedt af op hetzelfde tijdstip als de 
rector-magnifi.cus. ' 

111 . De rector-magnificus en de secretaris 
ontvangen ieder voor de waarneming hunner 
betrekking eene toelage, door Ons te bepalen. 
Uit die van den secretaris worden tevens de 
bureaukosten bestreden. 

112. De rector-magnifi.cus wordt in zijne 
werkzaamheden, waar het noodig is, bijgestaan 
door vier assessoren. Zij worden door den 
senaat benoemd voor den tijd van een jaar 
en treden a£ op het in artikel 110 vermelde 
tijdstip ; de aftredenden zijn weder benoembaar. 

Bij verhindering of ontstentenis van den 
rector-magnificus worden zijne werkzaamheden 
door den oudste in jaren der a essoren waarge
nomen. Bij verhindering of ontstentenis van 
den secretaris treedt ziju laatste aanwezige 
voorganger op. 

113. De senaat stelt een reglement vast 
voor z ijne vergaderingen, de werkzaamheden 
van den secretaris en die van den rector
magnificus en assessoren. 

De gewone boogleeraren van iedere facul
teit kiezen bij volstrekte meerderheid van 
stemmen uit hun midden een voorzitter en 
een secretaris, die na vier jaren aftreden. Zij 
zijn niet dadelijk weder benoembaar. 

114. De senaat, de rector-magnificus en elk 
boogleeraar in bet bijzonder geven aan Onzen 

Minister van Binnenlandsche Zaken en aan 
curatoren alle noodige inlichtingen en be
richten. 

115. Bij den aanvang van het studiejaar 
draagt de rector-magnificus zijne waardigheid 
in het openbaar aan zijnen opvolger over en 
geeft dan een verslag van de lotgevallen der 
universiteit in bet afgeloopen jaar. 

116. De handhaving der tucht onder de 
studenten is opgedragen aan den rector-mag
nificus. 

117. Bij overtreding der tucht of bij wan
gedrag waarschuwt of berispt de rector-mag
nificus. 

In buitengewone gevallen, ter beoordeeling 
van den senaat, alsmede indien een student, 
bij den rector-magn ificus of bij den rector
magnificus en assessoren ontboden, moedwillig 
niet verschijn t, is de senaat bevoegd den over
treder den toegang tot de universiteit voor een 
tijdvak van minstens een jaar en hoogstens 
vijf jaren te ontzeggen. 

Van de uitspraak des senaats kan door be
langhebbenden bij Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken in hooger beroep worden 
gekomen. 

HOOFDSTUK IV. 

VAN DE WET ll:NSCHAPPELIJKE GRAD EK, 

GETUIGSCHRIFTEN EN DIPLOMA'S. 

118. Aan de techniscbe hoogescbool zijn de 
volgende diploma's verkrijgbaar: 

1°. van civiel-ingenieur; 
2°. van bouwkundig ingenieur of architect; 
3°. van werktuigkundig ingenieur; 
4°. van scbeepsbouwkundig ingenieur ; 
5°. van electrotecbnisch ingenieur ; 
6°. van scheikundig ingenieur of technoloog ; 
7°. van rnijningenieur. 
Aan hen, die in het bezit zijn van een of 

meer dezer diploma's, kan door den senaat en 
ten overstaan van dat lichaam of van eene 
co=issie uit zijn midden na openbare ver
dediging van een proefsch rift een doctoraat 
in de technische wetenschap worclen verleend. 

119. Alle examens aan de techniscbe hooge
school worden afgenomen door de afcleelingen, 
zoo noodig te dien einde aangevuld met een 
of meer boogleeraren, tot eene andere afclee
ling behoorende, en met een of meer deskun
digen buiten de hoogeschool , door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken daartoe aan 
te wijzen . 

De afdeeling vergadert tot het houden van 
examens met ten minste drie leden. Omtrent 
den uitslag van een afgelegd examen wordt 
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bij meerderheid van ste=en beslist. Staken 
de stemmen, dan wordt de geexamineerde be
sch ouwd te zijn afgewezen. 

De deskundigen buiten de hoogeschool ge
nieten uit 's Rijks kas vergoeding voor reis
en verblijfkosten, benevens vacatiegelden. 

120. Van het afleggen van de in het vorige 
artikel bedoelde examens kan geheel of ge
deeltelijk worden vrijgesteld de bezitter van 
een diploma of getuigschrift, afgegeven door 
buitenlandsche universitaire instellingen van 
onderwijs of onderzoek of door buitenlandsche 
technische hooge cholen, mits hij op het tijd
stip, waarop het diploma of het getuigschrift 
werd verkregen , geen ingezetene van het 
Rijk was. · 

Van de voorwaarde, dat de bezitter van het 
diploma of getuigschrift op het tijdstip, wanr
op het werd verkregen geen ingezetene van 
bet Rijk was, kan door Ons in bijzondere ge· 
vallen vrijstelling worclen verleend. 

Door Ons worden bij besluit, clen Raad van 
State geboorcl, na ingewonnen advies van den 
senaat der techn ische hoogeschool, de bedoelde 
instellingen en tecbniscbe hoogescbolen aan· 
gewezen, alsmede de diploma's en getuig 
scbriften en de daaraan te verbinden vrijstel
lingen omschreven. 

121 . Van het afleggen van de in art. 119 
bedoelde examens kan door Ons, bij besluit, 
den Raad van State geboord, na ingewonnen 
advies van den senaat der tecbn iscbe booge
scbool, gebeel of gedeeltelijk worden vrij
gesteld de bezitter van een getuigschrift, een 
doctoralen graad of eenig ander bewijs van 
met gocd gevolg afgelegd examen, afgegeven 
door eene Nederlandsche universiteit. 

122. Tot het afleggen van de iu artikel 119 
bedoelde examens wordt ieder, onverschillig 
waar hij de daarvoor vereischte kundigbeden 
heeft opgedaan, toegelaten, mits bij in bet 
bezit zij van een getuigscbrift van bekwaam
heid tot de studie aan de technische hooge
scbool. 

123. Eenmaal 's jaars wordt gelegenheid 
gegeven om tengevolge van een mondeling en 
schriftelijk examen bij een door Ons te be
noemen commissie een getuigsch rift, als be
doeld in h et vorige artikel, te verkr ijgen. 

De tijd en de plaats der vergaderingen dezer 
commissie worden door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken bepaald. Hare leden 
genieten uit 's Rijks kas vergoeding voor reis
en verblijfkosten, benevens vacatiegelden. 

124. Met het getwgscbrift, in het vorige 
artikel vermeld, word t gelijkgesteld het ge
tuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd , 

eindexamen van de hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus en bet, in artikel 11 ver
melde, getuigschrift van bekwaamheid tot de 
studie aan eene universiteit in de faculteit 
der wis- en natuurkunde. 

125. Met het getuigscbrift, in artikel 123 
vermeld, wordt eveneens gelijkgesteld het ge
tuigscbrift , afgegeven door buitenlandsch e 
instellingen ,an onderwijs of onderzoek, mits: 

1°. de eiscben, voor h et verkrijgen van bet 
getuigscbrift gesteld, voldoenden waarborg 
opleveren, dat de bezitter bekwaam is om tot 
de studie aan de N ederlandsche technische 
hoogeschool over te gaan; 

2°. de bezitter op het tijdstip , waarop het 
getuigschrift werd verkregen, geen ingezetene 
van het Rijk was. 

Van de voorwaarde, dat de bezitter van het 
diploma of getuigschrift op het tijdstip, waarop 
het werd verkregen geen ingezetene van het 
Rijk wa·s, kan door Ons in bijzondere genllen 
vrijstelling worden verleend. 

Door Ons worden bij besluit, den Raad van 
State gehoord en na ingewonnen advies van 
den senaat der technische hoogeschool, de be
doelde buitenlandsche instcllingen aangewezen , 
alsmede de getuigschriften omschreven, welke 
met het getuigschrift in artikel 123 vermeld, 
worden gelijkgesteld. 

126. Van bet bezit van het in artikel 123 
vermelde getuigschrift is vrijgesteld de bezitter 
van een in Ons, in artikel 120 bedoeld, be
sluit omschreven diploma of getuigschrift. 

127. Voor bet afleggen van elk examen 
~an de technische hoogescbool wordt eene som 
van f 60 betaald. 

In geval ,an afwijzing wordt voor de eerste 
herhaling rnn een examen geene betaling ge
vorderd. 

Deze gelden worden in 's Rijks schatkist 
gestort. 

De toekenning van den doctoralen graad 
!f0Scb iedt kosteloos. 

128. De senaat heeft bet rech t om, op 
voordracht .van eene afdeeling, wegens zeer 
uitstekende verdiensten aan Nederlanders of 
vreemdelingen het doctoraat in de technische 
wetenschap honoris caiisa te ,erleenen. 

129. Hij , die krachten dezewetofkrachtens 
vroegere wetten of ,erordeningen hier te lande 
een diploma van civiel-ingenieur, bouwkundig 
ingen ieur of architect, werktuigkundig inge
nieur, scheepsbouwkund ig ingenieur, electro
technisch ingen ieur, scheikundig ingenieur of 
technoloog, of mijneningenieur (mijningenieur) 
verkregen heeft, is bernegd middelbaar onder 
wijs te ge,.en in de technische "·etenschappen, 
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waarin hij ter verkrijging van zijn diploma 
een examen heeft afgelegd. Hij behoort echter 
daartoe in het bezit te zijn van het getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, vermeld in 
artikel 16. 

130. Aan de universiteiten zijn de volgende 
doctoraten verkrijgbaar: 

1°. in de faculteit der godgeleerdheid; 
in de godgeleerdheid; 

2°. in de faculteit der rechtsgeleerdheid: 
a. in de rechtswetenschap; 
b. in de staatswetenschap; 
c. in het hedendaagscb Romeinscb-Hol-

landscb recbt; 
<!0 • in de faculteit der geneeskunde: 
a. in de geneeskunde; 
b. in de beelkunde; 
c. in de verloskunde; 
4°. in de faculteit aer wis- en natuurkunde: 
a. in de wis- en sterrenktlllde ; 
b. in de wis- en natuurkunde; 
c. in de scbeikunde; 
cl. in de aard- en delfstofkunde; 
e. in de plant- en dierkunde; 
f. in de artsenijbereidkunde; 
5°. in de faculteit der letteren en wijs-

begeerte : 
a. in de klassieke letterkunde; 
b. in de Semitiscbe letterkunde; 
c. in de N ederlandscbe letterkllllde; 
cl. in de taal en letterkunde van den Oost

Indiscben Arcbipel; 
e. in de wijsbegeerte. 
131 . De in bet voorgaande artikel genoemde 

doctoraten worden verkregen door het afleggen 
van de examens en bet voldoen aan de voor
waarden, door Ons vast te stellen bij algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur, na inge
wonnen gezamenlijk advies van de senaten der 
Rijkslllli versi tei ten. 

Bij Ons bedoeld besluit worden de inrichting, 
omvang en dnur der examens en promotien, 
de tijdstippen waarop zij worden gehouden en 
al wat verder daarop betrekking heeft, geregeld. 

Voor het geven van h llll ad vies wordt aan 
de senaten door Ons een termijn van ten 
minste drie maanden gesteld, aanvangende 
met den dag, waarop zij, op uitnoodiging van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
zijn vergaderd. 

Alvorens On~ besluit te wijzigen, worden 
de senaten der Rijksuniversiteiten, <loch iecler 
afzonderlijk, gehoord. 

132. Van bet afleggen van de in het vorige 
artikel bedoelde examen kan geheel of ge
deeltelijk worden vrijgesteld de bezitter van 
een diploma of getnigschrift, afgegeven door 

buitenlandsche unirnrsitaire instellingen van 
onderwijs of onderzoek, mits hij op bet tijd
stip, waarop het diploma of het getuigschrift 
werd verkregen, geen ingezetene van h et 
Rijk was. 

Van de voorwaarde, dat de bezitter van het 
diploma of getuigschrift op het tijdstip , waarop 
hot werd verkregen, geen ingezetene van het 
Rijk was, kan door Ons in bijzondere gevallen 
vrijstelling worden verleend. 

Door Ons worden bij besluit, den Raad van 
tate gehoord, na ingewonnen ad vies van ieder 

der senaten der Hijksuniversiteiten, de bedoelde 
instellingen aangewezen, alsmede de diploma's 
en getuigschriften en de daaraan te verbinden 
vrijstellingen omschreven. 

133. Tot bet afleggen der examens wordt 
ieder, onverschillig waat· hij de daarvoor ver
eischte kundigheden heeftopgedaan, toegelaten, 
mits hij in het bezit zij van een der getuig
schriften, vermeld in artikelen 11 en 1:.l. 

Van het bezit van een der in de artikelen 
11 en 12 vermelde getuigschriften is, voor de 
faculteit, waarvoor hem eenige vrijstelling i 
verleend, vrijgesteld de bezitter van een in 
Ons, in artikel 132 bedoeld, besluit omschreven 
diploma of getuigscbrift. 

Met bet getuigschrift, in artikel 11 vermeld, 
wordt gelijkgesteld dat, hetwelk door bestuur
ders van instellingen, voorbereidend tot uni
versitair onderwijs, in de kolonien en over
zeesche bezittingen van het Rijk, aan hen die 
bet onderwijs aan zooclanige instellingen tot 
bet einde toe hebben genoten, wegens met 
goed gevolg afgelegcl examen is uitgereikt, 
voor zoo verre dit voorrecht door Ons aan 
die instell ingen is toegekend. 

134. Met bet getuigschrift , in artikel 11 
vermelcl, worclt eveneens gelijkgesteld het ge
tuigschrift van bekwaamheid tot lllliversitaire 
studien, afgegeven door buitenlandscbe instel
lingen van onderwijs of onderzoek, mits: 

1°. de eischen, voor het verkrijgen van bet 
getuigschrift gesteld, voldoenden waarborg 
opleveren, dat de bezitter bekwaam is om tot 
de studie aan eene Nederlandsche universiteit 
over te gaan ; 

2°. de bezitter op het tijdstip, waarop het 
getuigschrift werd verkregen, geen ingezetene 
van het Rijk wa . 

Van de ,oorwaarde, dat de bezitter van het 
diploma of getuigschrift op het tijdstip, waarop 
het werd verkregen geen ingezetene van het 
Rijk was, kan door Ons in bijzondere govallen 
vrijstelling worden verleend. 

Door Ons worden bij besluit, den Raad van 
State gehoord, en na ingewonnen advies van 
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ieder der senaten van de Rijksuniversiteiten, 
de bedoelde buitenlandscbe instellingen aan• 
gewezen, alsmede de getuigscbriften omscbre• 
ven, welke met bet getuigscbrift, in artikel 11 
vermeld, worden gelijkgesteld. 

135. Zij , die gedureude den loop bunner 
universitaire studien van studievak veranderen 
en examens wenscben af te leggen in eene 
anclere faculteit dan die, waarvoor zij ingevolge 
artikelen 11 of 12 bet getuigsch rift ,erwierven, 
zijn verplicbt, naar gelang bunner studien aan 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte. of 
aan die der wis· en natuurkunde, de bewijzen 
te geven, dat zij volcloende kennis bezitten 
van hetgeen, waarin zij bij bet verkrijgen van 
het getuigschrift niet zijn geexamineerd. 

136. A.lie examens aan de universiteiten 
worden afgenomen door de faculteiten. 

137. De toekenning van den doctoralen 
graad gescbiedt door den senaat en ten over
staan van dat lichaam of van eene commissie 
nit zijn midden, volgens regelen, in den bij 
artikel 131 bedoelden algemeenen maatregel 
van inwendig bestunr vastgesteld. 
, 138. Voor bet afleggen van de examens, 

vermeld in artikel 12, voor zooveel deze door 
de aldaar vermelde commissie worden afge
nomen, en in artikel 135, wordt eene som van 
f 10 betaald. 

Voor het afleggen van elk ander examen 
aan eene Rijksuniversiteit wordt eene som van 
f 50 betaald. 

In geval van afwijzing wordt voor de eerste 
he rhaling van een examen geene betaling 
gevorderd. 

De¾e gelden worden in 's Rijks scbatkist 
gestort. 

De toekenning van den doctoralen graad 
gescbiedt kosteloos. 

139. De senaten bebben het recbt om, op 
voordracbt der faculteiten, wegens zeer uit· 
stekende verdiensten, aan ederlanders of 
vreemdelingen bet doctoraat honoris caiisa te 
verleenen. 

140. De graad van doctor geeft in bet 
algemeen de aan dien graad bij de¾e en andere 
wetten verbonden bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs en tot het nitoefenen van ambten 
en bedieningen. 

141. De graad van doctor in de recbts· 
wetenscbap geeft de bevoegdheid, zich, met 
inachtneming van de overigens daaromtrent 
bestaande bepalingen, als advocaat te doen 
inschrijven en om benoemd te worden tot de 
recbterlijke betrekkingen, waarvoor volgens de 
wet op de rechterlijke organisatie en bet beleid 
der justitie de graad van meester in de recbten 

gevorderd wordt, zoomede tot de betrekkingen 
van am btenaar bij de rechterlijke macht of bij 
den burgerlijken dienst in 's Rijks kolonien en 
over,,,eescbe bezittingen, behoudens nadere ver• 
eiscbten in bijzondere wetten of verordeningen 
voor ieder van die betrekkingen gevorderd. 

Voor zooveel Nederlandsch-Indie betreft, . 
geeft de voormelde graad onder hetzelfde voor
behoud de bevoegdheid, om bij de rechterlijke 
macht of den burgerlijken dienst te worden 
beP-oemd, aan hem, die bij de betrokken facnl
teiten een door Ons, ingevolge artikel 131 te 
regelen examen in de vakken, vermeld in 
artikel 78 sub n°. 2, litt. a en b, en sub n°. 5, 
litt. c, heeft afgelegd. 

De doctoren in de rechtswetenschap en zij, 
die tot de promotie ter verkrijging van dezen 
graad zijn toegelaten, zijn bevoegd middelbaar 
onderwijs te geven in de gronden van de ge• 
meente-, provinciale• en staatsinrichting ,an 
Neclerland. 

142. De doctoren in de staatswetenschap 
en zij, die tot de promotie, ter verkrijging 
van dezen graad zijn toegelaten, zijn bevoegd 
micldelbaar onderwijs te geven in de staat• 
huishoudkunde, de statistiek, inzonderheid rnn 
Nederland en van zijne kolonien en bezittingen 
in andere werelddeelen, en in de gronden van 
de gemeente-, provinciale- en staatsinrichting 
van N ederland. 

143. De doctoren in de geneeskunde en 
zij, die tot de promotie in dit vak zijn toe
gelaten, zijn bevoegd de geneeskunst in haren 
geheelen omvang uit te oefenen, na aflegging 
van het practisch examen, bedoeld in artikel 
5 der wet van 1 J un i 1865 (Staatsblad n°. 59), 
gewijzigd door die van 8 Juli 1874 (Staatsblad 
n°. 97). 

144. De doctoren in de wi s- en sterren· 
kunde en die in de wis- en natuurkunde en 
zij, die tot de promotie ter verkrijging van 
een dezer graden zijn toegelaten, bebben gelijke 
bevoegdheid als de bezitters der akte B, ver
meld in de artikelen 70 en 71 der wet van 
2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50). 

De doctoren in de scheikunde en zij, die 
tot de promotie ter verkrijging van dezen 
graad zijn toegelaten, hebben gelijke bevoegd· 
beid als de bezitters der akte B, vermeld in 
artikel 72 van genoemde wet. 

De doctoren in de aard- en delfstofkunde 
en zij , die tot de promotie ter verkrijging van 
dezen graad zijn toegelaten, hebben gelijke 
bevoegdbeid als de bezitters der akte A. , ver• 
meld in artikel 70 van genoemde wet. 

De doctoren in de plant• en dierkunde en 
zij ,' die tot de promotie ter verkrijging van 
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dezen graad zijn toegelaten, hebben gelijke 
bevoegdheid als de bezitters der akte A, ver
meld in artikel 70 van genoemde wet. 

145. De doctoren in de artsenijbereidkunde 
en zij, die tot de promotie in dit vak zijn 
toegelaten, zijn bevoegd de artsenijbereidkunst 
in haren geheelen omvang uit te oefenen, na 
aflegging van het practisch examen, bedoeld 
in B van artikel 9 der in artikel 143 ver
melde wet. 

146. De doctoren in de klassieke letter
kunde en zij, die het examen, laatstelijk vooraf
gaande aan dat ter verkrijging van dezen graad, 
met gunstig gevolg hebben afgelegd, hebben, 
voor zooveel de oude geschiedenis betreft, 
gelijke bevoegdheid als de bezitters der akte, 
vermeld in het eerste lid van artikel 74 der 
wet van 2 Mei 1863 (Staatsblacl n•. 60). 

147. De graad van doctor in de Neder
landsche letterkunde geeft gelijke bevoegdheid 
als de akte, vermeld in het eerste lid ·van 
artikel 74 der wet van 2 Mei 1863 (Staats
blad n•. 50). 

Het getuigschrift van voldaan te hebben 
aan het examen , laatstelijk voorafgaande aan 
dat ter verkrijging van genoemden doctoralen 
graad, geeft gelijke bevoegdheid als de akte, 
vermeld in het eerste lid van artikel 74 van 
genoemde wet. 

148. De aanwijzingen, bedoeld in de arti
kelen 120, 126, 132 en 134, kunnen te allen 
tijde op gelijke wijze, als zij zijn geschied, 
worden ingetrokken. 

Ditzelfde geldt van een besluit, als bedoeld 
in artikel 121. 

TIT EL 111. 

VAX HET BIJZONDER HOOGER ONDERWIJS. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

149. Het staat aan ieder Nederlander, ieder 
vreemdeling, die de bij artikel 3 bedoelde ver
gunning bezit, elke erkende vereeniging en 
ieder kerkgenootschap vrij eene bijzondere 
school van hooger onderwijs te openen, onder 
voorwaarde dat de oprichter vooraf daarvan 
kennis geve aan het gemeentebestuur en aan 
Onzen Min ister van Binnenlandsche Zaken, 
met overlegging van de reglementen of statuten. 

Worden die reglementen of statuten gewijzigd 
of ingetrokken, dan doet het hoofd, of het 
bestuur der school, gelijke mededeeling van 
de wijziging of intrekking. 

150. Tot het openen eener bijzondere school 
van hooger onderwijs, gesticht bij uiterste 

wilsbeschikking, wordt Ooze goedkeuring ver
eischt. Bij bet daartoe strekkend verzoek wordt 
door de erfgenamen, executeurs of adminis
trateurs bet testament overgelegd. 

151 . Het bestuur van elke bijzondere school 
van hooger onderwijs zendt jaarlijks v66r 
1 Maart aan bet gemeentebestuur een bere
deneerd verslag omtrent den toestand der 
school in het vorig jaar, en v66r 1 November 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
gelijk verslag over het afgeloopen studiejaar. 

152. Het verzuim der kennisgevingen en 
van bet doen van bet verzoek en der ver
slagen, gevorderd bij artt. 149, 150 en 151, 
wordt gestraft met eene boete van ten hoogste 
f 25 en bij her haling van ten hoogste f 100. 
Bij de derde overtreding wordt bovei::.dien bij 
rechterlijk vonnis de sluiting derschool bevolen. 

HOOFDSTUK II. 

VAN INSTELLINGEN '1'0'1' OPLEIDING VAN LEER· 

AREN VOOR KERKGENOO'l'SCHAPPEN OF KWEE· 

KELINGEN VOOR DEN GEES'J'ELIJKEN STAND, 

DIE OP 1 JANUARI 1903 ONDERS'l'EUNING 

UI'l' 's RIJKS KAS GENO'l'EN. 

153. De bij bet in werking treden dezer 
wet bestaande kerkelijke kweekscholen en 
seminaria tot opleiding van leeraren voor eenig 
kerkgenootscbap of kweekelingen voor den 
geestelijken stand, blijven , zoo Jang zij be
staan, in bet genot der subsidien, beurzen, 
toelagen en verdere ondersteuningen uit 's Rijks 
kas, door hen op dat tijdstip genoten . 

154. Indien na het in werking treden dezer 
wet van wege het Hervormd kerkgenootschap 
tot het opleiden van leeraren voor dat kerk
genootscbap een of meer leerstoelen of scholen 
van hooger onderwijs worden gevestigd, kan 
ten behoeve dier opleiding jaarlijks van Rijks
wege zoodanig bedrag beschikbaar worden 
gesteld als blijken zal voot· dat doe! noodig 
te zijn. 
• De bepalingen of reglementen betreffende 
die opleiding worden vooraf te Onzer kennis 
gebracht. De wijze van benoerning der docenten 
wordt daarin vermeld. 

Artikel 149, tweede lid, en artikel 162 zijn 
ten deze toepasselijk. 

155. De studenten of kweekelingen der in
stellingen, bedoeld in de artikelen 153 en 154, 
gevestigd in gemeenten waar eene Rijksuni
versiteit is, bebben toegang tot al de lessen 
harer hoogleeraren en tot de wetenschappelijke 
instellingen en verzamelingen. 

Zij die daarvan wenschen gebruik te maken, 
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betalen de helft der sommen in de artikelen 
98 en 102 vermeld. 

Zij worden door den rector-magnificus in
geschreven, op de wijze in artikel 99 bepaald. 
Hij gaat hiertoe niet over dan nadat zij, of 
zijn zij minderjarig, hnn vader of voogd, zich 
schriftelijk hebben verbonden tot betaling van 
f 200, ingeval de ingescbrevene tot eenig 
examen bij eene faculteit, die der godgeleerd
heid uitgezonderd, of tot eenig examen bij eene 
afdeeling der technische hoogeschool, zal zijn 
toegelaten , en wel v66r bet afleggen van dat 
examen. Bij gebreke dier inschrijving zijn zij 
niet gerechtigd tot den toegang hierboven 
vermeld. 

156. Van bestaande makingen ten behoeve 
eener theologische faculteit of van theologiscbe 
studien, alsmede van bestaande stichtingen 
van beurzen of leenen ten voordeele van stu
deerenden in de theologie aan eene van's Rijks. 
universiteiten, wordt, indien eene regel ing 
zooals in artikel 154 is bedoeld tot stand is 
gekomen, door Ons, den Raad van State ge
hoord, de voortdmende bestemming aange
wezen op de wijze, die bet meest met het doel 
der erflaters en stichters overeenkomt. 

HO O:)l'D 'TUK III. 

VAN DE BIJZONDERE OYMNA U .. 

157. Door Ons kunnen, bij besluit, den 
Raad van State geboord, bijzondere gymnasia 
met zesjarigen cursus, telkens ,oor een tijd· 
perk van zes jaren, worden aangewezen als 
bevoegd aan hunne leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigscbrift van bekwaamheid tot nniversi 
taire studien af te geven, dat met het getuig
scbrift, in artikel 11 vermeld, wordt gelijk
gesteld, mits het getuigscbrift is afgegeven 
ten gevolge van een gelijk examen als in dat 
artikel vermeld , voor zoover bet mondeling 
is in het openbaar gebouden en afgenomen 
door leeraren van bet gymnasium onder toe
zicbt van een of meer gecommitteerden, door 
Onzen Minister van Binnenlandscbe Zaken 
aan te wijzen, met dien verstande clat, bij 
versch il van gevoelen omtrent bet verleenen 
van bet getuigscbri£t tusschen de leeraren , 
die bet examen bebben afgenomen , en den 
gecommitteerde of de gecommitteerden, de 
beslissing aan laatstgenoemclen is gelaten. 

Regelen voor de uitoefening van bet toezicht 
van den gecommitteerde of de gecommitteerclen 
worden bij algemeenen maatregel rnn be tuur 
vastgesteld. 

158. De aanwijzing geschiedt op een daar-

toe tot Ons gericht verzoekschrift van bet be
stuur of bij ontsterrtenis daarvan van het 
boofd van bet gymnasium. 

Bij bet verzoekscbrift moeten worden over
gelegcl: 

a. de reglementen of statnten van het gym-
nasium ; 

b. bet leerplan van bet gymnasium. 
Uit die stukken moet blijken: 
1°. dat aan b et gymnasium in den loop van 

den zesjarigen cnrsus ten minste evenveel 
uren onderwijs wordt gegeven, als volgens bet 
algemeen leerplan, bedoeld in artikel 7, aan 
een openbaar gymnasium gegeven moet worden; 

2". dat in alle vakken, ,ermeld in artikel 5, 
onder a-,n, doch niet opgenomen in bet pro
gramma, bedoeld in betderde lid van artikel 11, 
in den loop van den zesjarigen cursus onder
wijs wordt gegeven, en wel in die gezamen
lijke vakken ten ruin te evenveel uren als 
volgens het algemeen leerplan voor d ie ge
zamenlijke vakken aan een openbaar gymna
sium besteed moeten worden: 

3°. clat in elk vak, vermeld . in artikel 6, 
onder a-,n, en opgenomen in bet programma, 
bedoeld in bet dercle lid van artikel 11, in 
den loop van den zesjarigen cursus even veel 
uren onderwijs wordt gegeven als, volgens het 
jllgemeen leerplan, voor dnt vak aan een open
baar gymnasium te besteden zijn, beboudens 
de vermindering daarvan , die ingevolge het 
bep~alcle sub 4°. zal zijn toegelaten; 

4°. dat van bet aantal uren, dat aan bet 
gymnasium, ingevolge het onde1· 1°. van dit 
artikel bepaalde, onderwijs moet worden ge
geven, niet meer dan vier per week en per 
klasse besteed worden aan vakken, niet ver
meld in artikel 5, onder a-m. 

159. Orn aan een aangewezen bijzonder gym
nasium onderwijs te kunnen geven, wordt 
vereiscbt het bazit van : 

a. een diploma of een akte van bekwaam
beid, in artikel 16 ge,orclerd voor de leeraren 
der openbare gymnasia, of, voor zooveel de 
aange telde voor een vak, waarin bij onder
wijs geeft of zal geven, niet in het bezit is 
van zoodanig diploma of alcte van bekwaam· 
beid, een bewijs, dat de aanstelling door Onzen 
:Minister van Binnenlandsche Zaken is be
kracbtigd; 

b. een getuigscbrift van goed zedelijk gedrag, 
afgegeven door het hoofd van bet bestuur der 
gemeente of der gemeenten , waar hij, aan 
wien bet wordt uitgereikt, gedurende de laatste 
twee jaren gewoond heeft. 

160. Het vorige artikel is niet toepasselijk 
op hem, die bij chorsing , ont lag, of ontsten-
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tenis of tijdelijke verhindering van eenen leer
aar de opengevallen plaats gedurende niet 
langer dan veertien dagen waarneemt. 

16 1. De besturen en bij ontstentenis daarvan 
de hoofden van aangewezen gymnasia zijn 
verplicht zorg te dragen, dat uitsluitend onder
wijs wordt gegeven door leeraren, die bevoegd 
zijn aan een aangewezen bijzonder gymnasium 
onderwijs te geven . Van elke aanstelling van 
een leeraar geven zij binnen eene maand ken
nis aan Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, met overlegging van eene opgave van 
de diploma's en akten van bekwaamheid, die 
de aangestelde bezit, alsmede van een staat 
van zijn dienst als leeraar. 

162. De bekrachtiging door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van de aanstelling 
van eenen leeraar , bedoeld in artikel 159, onder a., 
wordt geacht te zijn verleencl, inclien binnen 
twee maanclen na de ontvangst cler aanvrage, 
claarop geene beschikking is genomen of de 
beslissing daarop niet is verdaagd. De beslis
sing kan slechts eenmaal voor den tijcl van 
ten hoogste twee maanclen worden verclaagcl 
en de bekrachtiging kan slechts bij eene met 
reclenen omkleecle beschikking worclen ge
weigercl. 

163. De lokalen van aangewezen gymnasia, 
waarin de lessen gegeven worclen, moeten ge

. durende de lesuren steeds toegankelijk zijn 
voor den inspecteur cler gymnasia, in wiens 
ambtsgebiecl het gymnasium is gevestigcl .• De 
toegang moet hem op zijne aanvrage onver
wijlcl worclen verleencl. 

164. De besturen en de hoof den, de cura
to ren en de rectoren van aangewezen gymna
sia zijn gehouclen den inspecteur cler gymna
sia, in wiens ambtsgebiecl het gymnasium is 
gevestigcl, de verlangcle inlichtingen te ver
schaffen omtrent de school en het onclerwijs. 
J allrlijks v66r den aanvang van het schooljaar 
moet de rooster van lesuren aan Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken worclen over
gelegcl. 

165. De besturen en bij ontsten ten is claar
van de hoofclen van aangewezen gymnasia 
zijn verplicht bij wijziging of aanvulling van 
de reglementen of statuten of van het leer
plan, die wijziging of aanvulling binnen eene 
maancl ter kennis van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken te brengen. 

166. Telken jare worclt voor de aangewezen 
gymnasia de tijd, waarop de gecommitteerde 
of de gecommitteerclen voor het houden van 
toezicbt op het examen beschikbaar zullen 
zijn, door Onzen Minister van Binnenlandscbe 
Zaken bepaalcl. 

167. De aanw1Jzmg kan door Ons, bij be
sluit, den Raad van State gehoord, worden in
getrokken, inclien Ons blijkt, clat in strijcl met 
de bepalingen van deze wet gehandeld wordt,. 
het onderwijs niet wordt gegeven overeen
komstig het leerplan, of bij wijziging of aan
vulling van de reglementen of statuten of van 
bet leerplan uiet lauger worclt volclaan aan 
de wettelijke eiscben. Komt een aangewezen 
gymnasium het bepaalde bij de artikelen 161 
en 163 niet of niet !anger na, clan worclt de 
aanwijzing op gelijke wijze ingetrokken. 

168. Aan de besturen van aangewezen gym
nasia worclt uit 's Rijks kas subsiclie verleencl, 
mits het gymnasium staat onder het bestuur 
van eene instelling, stichting of rechtspersoon
lijkheicl bezittende vereeniging. 

H et subsiclie wordt verleend: 
1°. per wekelijks gegeven lesuur tot een 

maximum getal lesuren, dat overeenstemt met 
bet getal , dat wekelijks volgens het algemeen 
leerplan, bedoeld in nrtikel 7, aan het onder
wijs in de vakken, vermeld in artikel 5, onder 
a-,n, aan een openbaar gymnasium besteecl 
wordt. Indien het getal leerlingen in eene 
klasse meer dan vijfentwintig bedraagt en de 
klasse gesplitst is in twee parallelklassen, 
komen hi_erbij twee, en indien het getal leer
lingen in eene klasse meer dan vijftig bedraagi 
en de klasse gesplitst is in drie parallelklassen, 
drie parallelklassen voor de berekening van 
het subsidie in aanmerking. Tusschen meer 
dan twee achtereenvolgende lesuren mag ten 
hoogste een kwartier uur van ontspanning 
worden gegeven, welke tijd voor de berekening 
van het subsidie medetelt ; 

2°. tot een bedrag van vijfenveertig gulden, 
indien bet gymnasium gevestigd is in eene 
gemeente, waar de bevolking 30,000 zielen of 
minder bedraagt, en tot een bedrag van vier
en vijftig gulden, indien het gymnasium ge
vestigd is in eene gemeente, waar de bevolking 
30,000 zielen te boven gaat. 

Bovendien wordt eene bijdrage in de aan 
den rector uit te keeren jaarwedde verleend 
tot een bedrag van een duizend gulden. 

Voor subsidie komen niet in aanmerking 
de bijzondere gymnasia : 

a. waarvan blijkt, dat zij gehouden worden 
als winstgevencl bedrijf; 

b. waarvan de opbrengst der schoolgelden 
eene gemiddelde inkomst per Jeerl ing en per 
jaar oplevert van meer dan tweehonderd gulden; 

c. gevestigd in gemeenten met'een openbaar 
gymnasium of in gemeenten daaraan grenzende, 
indien de opbrengst d,ir schoolgelden eene 
gemiddelcle inkomst per leerling en per jaar 
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oplevert van niet meer dan tachtig gulden of 
zooveel minder als die inkomst van bet 
openbaar gymnasium beneden dat bedrag blijft. 

Bij de berekening van bet subsidie blijven 
buiten aanmerking de lesuren besteed aan 
onderwijs in de vakken, vermeld in artjkel 5, 
onder n en o, alsmede in vakken, niet vermeld 
onder a-m van dat artikel, ten aanzien waarvan 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
het bestuur heeft medegedeeld, dat zij niet 
kunnen gerekend worden tot bet voorbereidend 
hooger onderwijs te behooren . Bedoelde mede
deeling wordt aan het bestuur toegezonden 
binnen eene maand, hetzij na ontvangst van 
bet leerplan, in te zenden ingevolge artikel 158, 
hetzij na ontvangst van de kennisgeving van 
wijziging of aanvulling daarvan, in te zenden 
ingevolge artikel 165. 

De besturen zijn gehouden aan Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken alle inlich
tingen te geven, verlangd met betrekking tot 
litt. a , b en c in dit artikel vermeld, en zulks 
op straffe van verval van aanspraak op 
subsidie. 

Jaarlijks in de maand Januari zendt bet 
bestuur, dat op Rijkssubsidie krachtens dit 
artikel over bet voorgaande jaar aanspraak 
maakt, zijne daartoe strekkende aanvrage aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Voorschriften omtrent de uitvoering van dit 
artikel worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur gegeven. 

Behoudens bet bepaalde in het- eerste lid 
van dit artikel mag aan een bijzonder gym
nasium van overheidswege geene geldelijke 
bijdrage of een ige andere ondersteuning mid
dellijk of onmiddellijk worden toegekend. 

169. Het subsidie, in bet vorig artikel be
doeld, wordt verminderd met vijftig ten hon
derd over elk jaar, waarin het aantal leerlingen 
minder dan 36, en vervalt over elk jaar, waarin 
het minder den 24 bedraagt. 

Dit is niet van toepassing gedurende de 
eerste zes jaren na de opening van de school. 

Bij de toepassing van dit artikel wordt tot 
grondslag genomen het getal leerlingen , die 
op den vijftienden dag der maand Januari 
van bet loopende schooljaar als werkelijk 
schoolgaande bekend staan. 

HOOFDSTUK IV. 

VAN DE BIJZONDERE LEERSTOELEN. 

170. Door Ons kunnen, bij besluit, den Raad 
van State gehoord, na ingewonnen advies van 
curatoren der Rijksuniversiteit of der technische 
hoogeschool, den senaat gehoord, instellingen, 

stichtingen of rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingen worden aangewezen als bevoegd 
om bij eene of meer uitdrukkelijk genoemde 
faculteiten aan die Rijksunivers iteit of bij eene 
of meer uitdrukkelijk genoemde afdeelingen 
dier hoogeschool een of meer leerstoelen te 
vestigen, met opgave van de vakken, waarin 
door hen, die deze leerstoelen bekleeden, onder
wijs zal worden gegeven. De opgave van de 
vakken kan op gelijke wijze worden gewijzigd. 

1 71. De aa::iwijzing geschiedt op een daar
toe tot Ons gericht verzoekschrift van bet 
bestuur der instelling, stichting of vereeni
ging. 

Bij bet verzoeksch rift moeten wordfm over
gelegd de statuten, de akte of het reglement 
betreffende de oprichting van een of meer 
leerstoelen. 

172. Behalve hetgeen daarin overigens ter 
voldoening aan wettelijke voorschriften moet 
worden opgenomen zullen de statuten, de 
akte of het reglement moeten bevatten : 

a. het voorschrift, dat de leerstoel staat onder 
bet toezicht van een college van curatornn, 
bestaande uit drie of vijf leden; 

b. voorschriften omtrent aanstell ing, schor
sing of ontslag der hoogleeraren. 

173. Orn eenen bijzonderen leerstoel te kun
nen bekleeden, wordt verieischt het bezit van 
een doctoralen graad in de faculte it, waarin 
de aangestelde onderwijs geeft of zal geven, 
verkregen aan eene Rijksuniversiteit, of aan 
eene universiteit, die ten aanzien van de door 
haar te verleenen doctorale graden gelijke 
rechten heeft als d<! Rijksuniversiteitcn, of van 
een bewijs dat de aanstelling d()or Ons is 
bekrachtigd. 

174. Onze bekrachtiging van de aanstell ing 
van een hoogleeraar, bedoeld in artikel 173, 
wordt geacht te zijn verleend, indien binnen 
twee maanden na de ontvangst der aanvrage 
daarop geene beschikking is genomen of de 
beslissing daarop niet is verdaagd. De be
slissing kan slechts eenmaal voor den tijd van 
ten hoogste twee maanden worden verd&agd 
en de bekrachtiging kan slechts bij een met 
redenen omkleed besluit, den senaat der uni
versiteit of der technische hoogeschool gehoord, 
,vorden geweigerd. 

175. De besturen van aangewezen instel
lingen, stichtingen of vereenigingen zijn ver
plicht zorg te dragen, dat uitsluitfmd onder
wijs wordt gegeven door hoogleeraren, die 
bevoegd zijn een bijzonderen leerstoel te be
kleeden. Van elke aanstelling van een hoog
leeraar geven zij binnen eene maand kennis 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
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met overlegging van eene opgave van de diplo
ma's en a,kten van bekwaamheid, die de aange
stelde bezi t, van zijne geschriften, alsmede van 
een staat van zijne vorige betrekkingen. 

176. De besturen van aangewezen instel
lingen, stichtingen of vereenigingen zijn ver
plicht elke wijziging of aanvulling van de 
statuten, de akte of het reglement onverwijjd 
ter kennis van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken te brengen. Zij doen jaarlijks 
v66r 1 ovember aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken een uitvoerig berede
neerd verslag van den leer toel of de leer
stoelen gedurende den afgeloopen cu rsus toe
komen , met bijvoeging van een overzicht van 
den financieelen staat, een en ander opgemaakt 
volgens model, vast te stellen door Onzen 
vooruoemden Minister. 

177. De besturen van aangewezen instel
lingen, stichtingen of vereenigingen, de colleges 
van curatoren en de hoogleeraren zijn gehouden 
aan Onzen Minister van J3innenlandsche Zaken 
en aan de commissie, bedoeld in artikel 201, de 
noodige inlichtingen te geven omtrent de 
leerstoelen en het onderwijs. 

i 78. De lessen, gegeven door de hoogleer
aren, die bijzondere leerstoelen bejdeeden, 
moeten te alien tijde, behalve voor hen, die 
gerechtigd zijn de lessen aan de Rijksuniver
siteiten of aan de technische hoogeschool bij 
te wonen, ook voor de commissie, bedoeld in 
artikel 201, en hare leden toegankelijk zijn. 

179. De hoogleeraren,. die bijzondere leer
stoelen bekleeden, mogen onder door curatoren 
der Rijksuniversiteit of der technische hooge
school te stellen voorwaarden, voor zooveel de 
plaatsruimte en de beschikbare hulpmiddelcn 
dit gedoogen, gebruik maken van de college
lokalen, inrichtingen, verzamelingen en hulp
middelen voor het onderwijs. Hunne lessen 
worden aangekondigd op het programma der 
lessen. 

Door curatoren der Rijksuniversiteit of der 
technische hoogeschool kan hun, op voorstel 
van den senaat, toegang tot en raadgevende 
siem in de vergaderingen van den senaat 
worden verleend. Zij hebben bij plechtigheden 
rang en zitting, een ieder in de facnlteit of 
afdeeling, waarbij hij werd aangesteld, na de 
hoogleeraren der universiteit of hoogeschool. 

Hun kan door de faculteit of afdeeling, 
waarbij zij zijn aangesteld, toegang tot en 
raadgevende stem in die faculieit of afdeeling 
worden verleend. 

Met goedvinden van de faculteit of afdeeling 
mogen zij bij de exarnens in de door hen 
onderwezen vakken examineeren . De te dezen 

opzichte vast te stellen regeling wordt aan 
de goedkeuring van curatoren onderworpen. 

180. De in artikel 170 bedoelde aanwijzing 
kan door Ons, bij besluit den Raad van State 
gehoord, na ingewonnen advies van curatoren 
der Rijksuniversiteit of der technische hooge
school te alien tijde worden ingetrokken . Komt 
eene aangewezen instelling, stichting of ver
eeniging het bepaalde bij de artikelen 175 en 
178 niet of niet !anger na, dan wordt de aan
wijzing op gelijke wijze ingetrokken. 

181. Op leerstoel@ bij de faculteit der god
geleerdheid is het bepaalde in de artikelen 
173, 174, 175 en 177, alsmede de in artikel 180 
voorkomende vermelding van artikel 175, niet 
van toepassing. 

Van de aanstelling, de schorsing of het 
ontslag van hoogleeraren bij deze faculteit ge
schiedt, zonder meer, mededeeling aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

182. Op de hoogleeraren aan de instellin
gen, bedoeld in de artikelen 153 en 154, ge
vestigd in gemeenten, waar eene Rijksuniver
siteit is, is van toepassing artikel 179, met dien 
verstande dat de hoogleeraren aan de instel
lingen, op 1 Januari 1904 gevestigd in ge
meenten, waar eene Rijksuniversiteit is, toe
gang bebben tot en raadgevende stem in de 
vergaderingen van den enaat en bij plechtig
heden der universiteit rang en ziiting hebben 
in de faculteit der godgeleerdheid na de hoog
leeraren der universiteit; zij hebben tevens 
toegang tot en raadgevende stem in de facul
teit der godgeleerdheid. 

183. Aan instellingen, stichtingen of rechts
persoonlijkheid bezittende vereenigingen kan 
door Ons, overeenkomstig haar verzoek, na 
ingewonnen ad\'ies van curatoren der Rijks
universiteit of der technische hoogeschool, 
den senaat gehoord, telkens voor een stndie
jaar worden toegestaan aan eene Rijksuniver
siteit of aan de technische hoogeschool eene 
reeks wetenschappelijke voorlezingen te doen 
houden door bepaaldelijk in het verlof ge
noemde personen over uitdrukkelijk daarin te 
vermelden onderwerpen. 

Bij het verzoek, dat v66r 1 April is in te 
zenden, moet de instelling, stichting of ver
eeniging overleggen : 

1°. de statuten, de akte of het reglement 
voor de te houden lezingen ; · 

2". eene opgave van de dagen en uren, 
waarop zij de voorlezingen wenscht te doen 
houden; 

3°. eene lijst van hen, die eene voorlezing 
houden zullen en van de door hen te behan
delen onderwerpen. 
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Bij de voorlezingen kan door curatoren het 
gebruik van de collegelokalen, inrichtingen, 
verzamelingen en hulpmiddelen voor het onder
wijs, onder door hen te stellen en ten minste 
veertien dagen v66r hare inwerkingtreding aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
mede te deelen voorwaarden, worden vergund. 

De senaat kan de aankondiging dezer voor
lezingen op het programma der lessen toestaan. 
Bij weigering beslist, curatoren gehoord, Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Zonder betaling heeft tot deze voorlezingen 
toegang een ieder, die toegang heeft tot de 
lessen der uni ve1·siteit of der technische 
hoogeschool. , 

Het verlof kan door Ons, na ingewonnen 
advies van curatoren der Rijksuniversiteit of 
der technische hoogeschool, den senaat gehoot·d, 
worden ingetrokken. 

HOOFDSTUK V. 

V.A.N DE BIJZONDERE UNIVERSITEITEN. 

184. Door Ons , kunnen, bij besluit, den 
Raad van State gehoord, instellingen, stich
tingen of rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eenigingen worden aangewezen als bevoegd 
eene bijzondere universiteit te hebben, die 
ten aanzien van uitdrukkelijk in de aanwijzing 
te vermelden; door haar te verleenen, doctorale 
graden, gelijke recbten heeft als de Rijksuniver
siteiten. De vermelding van de doctorale 
graden kan op gelijke wijze worden ge-wijzigd. 

185. De aanwijzing geschiedt op een daartoe 
tot Ons gericht verzoekschrift van bet bestuur 
der ins telling, sticbting of vereeniging. 

Bij bet verzoekschrift moeten worden over
gelegd: 

a. de statuten , de akte of het reglemeni 
betreffende de oprichting van de universiteit; 

b. bet bewijs, dat de instelling, stichting of 
vereeniging ten behoeve van de universiteit 
vrij en onbezwaard bezit een kapitaal van 
f 100,000, bestaande uit hier te Jande gelegen, 
rentegevende, onroerende goederen, uit in
schrijvingen op een van de Grootboeken der 
Nationale Schuld of uit effecten, voorkomende 
op de lijst, door Onzen Minister van Finan
cien vastgesteld krachtens artikel 6 der Borg
tochtenwet; 

c. een reglement van orde voor de promo
tien, dat genoegzame waarborgen biedt voor 
vrije bestrijding. 

186. Bebalve hetgeen daarin overigens ter 
voldoening aan wettelijke voorschriften moet 
worden opgenomen zullen de statuten, de a~te 
of het reglement moeten bevatten: 

a. voorschriften, waaruit blijkt, dat de uni
versiteit ten minste drie der vijf faculteiten, 
genoemd in artikel 76, bevat, met dien ver
stande, dat eene faculteit met minder dan drie 
gewone hoogleeraren hierbij niet in rekening 
komt en elk hoogleeraar slechts in eene facul
teit mag medetellen; 

b. voorschriften, waaruit blijkt, dat in elke 
faculteit onderwijs wordt gegeven in alle 
vakken, waarin geexamiueerd moet worden 
bij de examens, vereischt ter verkrijging van 
de in de aanwijzing te vermelden doctorale 

· graden; 
c. het voorsch rift, dat de universiteit staat 

onder toezicht van een college van curatoren , 
bestaande uit drie of vijf leden; 

d. voorschriften omtrent aanstelling, schor
siug of ontslag der hoogleeraren en andere 
docenten, waarbij de geldelijke positie van een 
niet op verzoek noch wegens plichtsverzuim 
of wangedrag ontslagen of op non-activiteit 
gesteld hoogleeraar op voldoende wijze is ge
regelcl; 

e. voorschriften, waaruit blijkt, dat de in de 
aanwijzing te vermelden doctorale graden 
slechts kunnen worden verkregen door het 
afleggen van gelijke, in het open baar te houden, 
faculteits -examens en het volcloen aan gelijke 
voorwaarclen, als vastgesteld bij den algemee
nen maatregel van bestuur, bedoeld bij arti
kel 131, met clien verstande dat zij slechts 
door den seuaat en ten overstaan van clat 
lichaam of van eene commissie uit zijn mid
den mogen worden verleend, na eene open
bare promotie op proefschrift; 

f. yoorschriften, waaruit blijkt, dat tot het 
afleggen van de examens alleen kunnen wor
den toegelaten zij, die in het bezit zijn van 
een der getuigschriften, vermeld in de arti
kelen 11 en 12, of van een daarmede gelijk
gesteld getuigschrift, en dat bet getu igscbrift 
v66r den aanvang van het examen aan de 
faculteit of aan haar voorzittend lid moet 
worden overgelegd ; 

g. voorschriften, waaruit blijkt, dat ter zake 
van het onderwijs der hoogleeraren en anclere 
docenten is verschuldigd een bedrag ten 
minste gelijkstaande met dat, verschuldigd 
voor het bijwonen der lessen aan de Rijksuni
versiteiten, en dat zij, die eene Rijksbeurs ge
nieten, van de betaling van collegegeld zijn 
vrijgesteld; 

h. voorscbriften, waaruit blijkt, dat voor het 
afleggen van elk examen is verschuldigd een 
bedrag ten minste gelijkstaande met dat, ver
schuldigd voor het afleggen van de examens 
aan de Rijksuniversiteiten, en dat het bewijs, 
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dat de daarvoor gevorderde som en het, onder 
letter g bedoelde, verschuldigde bedrag voor 
het bijwonen der lessen is betaald, v66r den 
aanvang van bet examen aan de faculteit of 
aan haar voorzittend lid moet worden over
gelegd. 

187. De onroerende goederen en de effecten, 
becloeld in arLikel 185, onder b, moeten geheel 
bestemcl blijven voor de universiteit en mogen 
niet worden vervreemcl, bezwaarcl of verpand 
dan na verkregen machtiging van Onzen Mi
nister van .Binnenlandsche Zaken en onder 
door hem te stellen voorwaarden. De effecten 
moeten in bewaring worden gesteld op eene 
door Onzen genoemden Minister aan te wijzen 
plaats. 

188. Orn onderwijs aan eene bijzondere 
universite it, vermeld in eene aanwijzing als 
bedoeld in artikel 184, te kunnen geven, wordt 
,ereischt bet bezit van een cloctoralen graad 
in cle faculteit, waarin de aangestelcle onder
wijs geeft of zal geven, verkregen aan eene 
Rijksuniversiteit of aan eene universiteit, die 
ten aanzien van dien doctoralen graad, toen 
hij verleend werd, gelijke rechten had als de 
Rijksuniversiteit, of van een bewijs dat cle 
aanstelling door Ons is bekrachtigd. 

189. Onze bekrachtiging van de aanstelling 
,an hoogleeraren en andere docenten, bedoeld 
in artikel 188, wordt geacht te zijn verleend, 
indien binnen twee maanden na de ontvangst 
der aanvrage daarop geene beschikking is ge
nomen of de beslissing daarop niet is verdaagd. 
De beslissing kan slechts eenmaal voor den 
tijd van ten hoogste twee maanden worden 
verdaagd en de bekrachtiging kan slechts 
bij een met redenen omkleed besluit worden 
geweigerd. 

190. De besturen van aangewezen instellin
gen, stichtingen of vereenigingen zijn ver
plicht zorg te dragen, dat aan de bijzondere 
univers iteit der door hen bestuurde instelling, 
stichting of vereeniging uitsluitend onderwijs 
wordt gegeven door hoogleeraren en andere 
docenten, die daartoe bevoegd zijn. 

Van elke aanstelling van een hoogleeraar of 
van een anderen docent geven zij binnen eene 
maand kennis aan Onzen Minister van .Bin
nenlandsche Zaken met overlegging van eene 
opga,e van de diploma's en akten van be
kwaamheid, die de aangestelde bezit, van zijne 
geschriften, alsmede van een staat van zijne 
vorige betrekkingen. 

191. De besturen van aangewezen instel
lingen, stichtingen of vereenigingen zijn ver
plicht elke wijziging of aanvulling van de 
statuten, de akte of bet reglement onverwijld 

ter kennis van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken te brengen. 

Zij doen jaarlijks v66r 1 November aan Onzen 
Minister van .Binnenlandsche Zaken een uit
voerig beredeneerd verslag van de universiteit 
gedurende den afgeloopen cursus toekomen, 
met bijvoeging van een overzicht van den 
financieelen staat, een en antler opgemaakt 
volgens model, vastgesteld door Onzen ge
noemden Minister. 

192. De besturen van aangcwezen instel
lingen, stichtingen of vereenigingen, de colleges 
van curatoren, de hoogleeraren en andere do
centen . zijn gehouden aan Onzen Minister van 
.Binnenlandsche Zaken en aan cle commissie, 
bedoeld in artikel 201, de noodige inlichtingen 
te geven omtrent de universiteit en bet onder
wijs. 

193. De lessen, examens en promotien, als
mede de inrichtingen en verzamelingen van 
bijzondere universiteiten, vermelcl in eene aan
wijzing als bedoeld in artikel 184, moeten te 
alien tijde, voor de commissie, bedoeld in ar
tikel 201, en hare leden toegankelijk zijn. 

194. De door bijzondere universiteiten, ver
meld in eene aanwijzing als bedoelcl in ar
tikel 184, afgegeven getuig chriften van met 
gunstig gevolg afgelegde examens, vereischt 
ter verkrijging van de in de aanwijzing ge
noemde doctorale graden, al mede de diploma's 
van de verleende doctorale graden, moeten om 
rechtsgeldig te zijn door de commissie, bedoeld 
in artikel 201, voor gezieu zijn geteekend. 

De aanvrage daartoe moet aan de commissie 
gescbieden door bet voorzittend lid der facul
teit binnen eene maand na elk met gunstig 
gevolg afgelegd examen en door den voorzitter 
van den senaat binnen eene maand na elke 
toekenning van een doctoraat. 

195. De in het vorige artikel bedoelde ge
tuigschriften geven, wat de bevoegdheid tot 
het geven van onderwijs betreft, gedurende 
drie jaren na den dag, waarop cle examens 
met gunstig gevolg zijn afgelegd, gelijke rechten 
als de door de Rijksuniversiteiten afgegeven 
getuigschriften van met gunstig gevolg afge
legde gelijke examens. 

196. De senaat van eene bijzonclere univer
siteit, vermeld in eene aanwijzing als bedoeld 
in artikel 184, behoeft om, op voordracbt 
eener faculteit, wegens zeer uitstekende ver
diensten, aan N ederlanders of vreemclelingen 
een der doctoraten, in de aanwijzing vermeld, 
honoris causa te kunnen verleenen, voor elk 
bijzonder geval Onze machtiging. 

197. Uit 's Rijks kas kan aan de · besturen 
van aangewezen · instellingen, stichtingen of 
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vereemgrngen, eene tegemoetkomiilg in de 
kosten van de voorziening in onderwijslokalen 
worden verleend. 

Deze tegemoetkoming gaat over een tijdvak 
van vijfentwintig jaar een bed rag van f 100,000 
niet te boven. Bij sluiting van eene bijzon
dere universiteit of bij intrekking van de aan
wijzing stort de instelling, sticbting of ver
eeniging in ' Rijks kas terug, betgeen zij over 
de jaren , verloopen sedert de eerste uitkeering, · 
meer beeft genoten dan f 4000 's jaars. 

198. Aan ten boogste tien onvermogende 
studenten van buitengewonen aanleg kan bij 
elke bijzondere universiteit, vermeld in eene 
aanwijzing als bedoeld in artikel 184, eene 
beurs van f 500 uit 's Rijks kas worden ver
leend . 

Deze beurzen worden door Ons toegekend, 
curatoren geboord. 

199. De in artikel 184 bedoelde aanwijzing 
kan door Ons, bij besluit, den Raad van State 
geboord, te alien tijde worden ingetrokken. 
Komt eene aangewezen instelling, sticbting of 
vereeniging het bepaalde bij de artikelen 190 
en 193 niet of niet !anger na, dan wordt de 
aanwijzing op gelijke wijze ingetrokken. 

Op gelijke wijze wordt de aanwijzing inge
trokken, indien de universiteit van eene aan
gewezen instell ing, stichting of vereeniging 
vijf en twintig jaren na de aanwijzing niet 
v ier der vijf faculte iten, genoemd in artikel 76, 
en vijf en twintig jaren daarna niet alle de 
daar genoemde vijf faculteiten, elk met ten 
minste drie gewone boogleeraren omvat. 

200. H et in dit boofdstuk bepaalde is met 
uitzondering van bet bepaalde in artikel 186, 
onder a, niet van toepassing op de faculteit 
der Jl:Oclgeleerdheid. 

Van de aanstelling, de scborsing of bet ont
slag van boogleeraren of andere docenten bij 
deze faculteit gescbiedt, zonder meer, mede
deeling aan Onzen Minister van Binnenland
scbe Zaken. 

De boogleeraren van deze faculteit nemen 
in den senaat geen dee! aan de beslissing ·over 
bet toekennen van de in de aanwijzing ver
melde doctorate graden. 

HOOF D ST UK VI. 

V.AN BET TOEZICBT OP BET BIJZONDER 

HOOGER ONDERWIJS, BEDOELD IN BEIDE 

VOORG.A.ANDE HOOFDS'.l'UKKEN. 

201. Er is eene commissie van toezicbt op 
de bijzondere leerstoelen en de bijzondere 
universiteiten, bestaande uit ten minste vijf 

1905. . 

leden. Zij worden door Ons benoemd en 
ontslagen. 

De uitoefening van bet toezicbt op bet bij
zondElr booger onderwijs, bedoeld in de beide 
voorgaande boofdstukken, wordt bij algemeeno 
maatregel van bestuur geregeld, met inacbt
neming van bet in deze wet bepaalde. 

202. De leden der commissie genieten geene 
jaarwedde. Zij ontvangen vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten. 

203. De commissie ziet toe, of de in de 
beide voorgam;ide hoofdstukken gegeven voor
scb riften door de aangewezen instellingen, 
stichtingen of vereenigingen worden nage· 
komen. 

Bij niet of niet !anger nakoming er van geeft 
zij onverwijld kennis aan Onzen Minister van 
Binnenlandscbe iaken . 

204. De commissie beslist over eene aan
vrage als bedoeld in artikel 194 binnen eene 
maand na de ontvangst van de aanvrage. 

De aanvrage kan uitsluitend worden gewei
gerd, indien blijkt dat bet proefschrift, bedoeld 
in artikel 186, onder e, niet door den docto
randus zel ven bewerkt en gesteld is . 

Binnen eene maand na de dagteeken ing de r 
kennisgeving van de weigering kan de belang
b ebbende bij Onzen Minister van Bianenland
scbe Zaken in beroep komen. 

205. De commiss ie doet jaarlijks v66r 
1 November aan Onzen Minister van Binnen
landscbe Zaken een beredeneerd verslag van 
bare werkzaamheden. Bij dat verslag wordt, 
voor elke universiteit, bedoeld in art. 184, 
afzonderlijk, €en rapport gevoegd over de door 
die universiteit verleende doctorale graden, 
de bij die nniversiteit verdedigde proefschrif
ten en de aan die universiteit afgelegde 
examens. 

206. De commissie of een of meer daartoe 
aangewezen leden kunnen, zoo dikwijls daartoe 
nitgenoodigd, de vergaderingen van de colleges 
van curatoren, bedoeld in de beide voorgaande 
boofdstukken, bijwonen. 

TIT EL I V. 

OVERG.ANGSBEPALINGEN. 

207. Ieder, die op het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet aan eene inrichting 
van hooger onderwijs, zonder in strijd met 
bestaande verordeningen te zijn , onderwijs 
geeft, beeft de bevoegdheid met onderwijzen 
voort te gaan. 

208. Op b et in artikel 207 vermelde tijd
stip worden aan de dan bij de boogescholen 
te Leiden, Utrecl,t en Groningen in dienst zijnde 
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hoogleeraren, die den leeftijd van zeventig 
jaren nog niet bereikt hebben, door Ons de 
vakken aangewezen, waarin zij onderwijs zullen 
geven. 

Zij, die tegen de aanvaarding der hun toe
gewezen vakken bedenkingen l;iebben. welke 
door Ons gegrond worden geacht, behouclen 
de door hen op gemeld tijdstip genoten jaar
wedcle als wachtgeld tot hun zeventigste Jaar. 

Dit wachtgelcl vervalt, zooclra zij eene lands
bediening aanvaarclen, tot eene betrekking van 
Staatswege worden benoemd, waarvan de be
zoldiging met het bedrag ,•an het wachtgeld 
gelijl~ staat of dat overtreft, of zoodanige be
trekking, hun niet van Staatswege opgedragen, 
aanvaarden. 

Bij aanvaarding eener betrekking niet van 
Staatswege opgeclragen , waarvan de bezoldi
ging lager is dan het wachtgeld, worclt dit' 
verminclerd met het bedrag van die bezoldiging. 

De tijd, gedurencle welken wachtgeld wordt 
genoten, rekent mecle voor aanspraak op pen
sioen. 

Geen wachtgeld gaat de som van f 3000 
's jaa rs te boven. 

209. Aan de hoogleeraren, vermeld in het 
eerste licl ~an artikel 208, die aantoonen, dat 
hunne inkomsten aan jaarwedde, collegegelden 
en verdere emolumenten, in de vijf laatste 
jaren aan het in ariikel 207 vermelde tijdstip 
voorafgegaan, of, voor zooveel zij korter in 
dienst zijn geweest, over dat kortere tijclvak, 
gemiddeld, jaarlijks, meer hebben bedragen 
dan de jaarwedde, hun krachtens deze wet toe 
te leggen, kan eene personeele· toelage, ten 
bedrage van hetgeen zij in hunne nieuwe be
trekking minder ontvangen, worden verleend. 
Deze toelage wordt, voor zooveel de aanspmak 
op pensioen betreft, niet als wedde of belooning 
beschouwd. 

Aan de hoogleeraren, die, op het in artikel 
207 vermelde tijdstip gepensionneerd, krachtens 
artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
7 Mei 1837 (Staatsblad n°. 20) in bet genot 
zijn der emolumenten, vermelcl in artikel 134, 
n°. 1 en 2, van het Organiek besluit van 
2 Augustus 1815, kan, ter vergoeding van bet 
gemis dier emolumenten, eene personeele toe
lage worden verleend, ten bedrage van het
geen zij in de vijf laatste jaren aan bet in 
artikel 207 vermelde tijdstip voorafgegaan, of, 
voor zooveel zij korter in dat genot zijn ge
weest, over dat kortere tijdvak, gemiddeld, 
jaarlijks, aan emolumenten hebben genoten. 

Gelijke personeele toelage kan ook worden 
verleenq aan de op bet in artikcl 207 ver
melde tijdstip in dienst zijnde boogleeraren, 
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wann~er zij op zeventigjarigen ouderdom wor
den gepensionneerd. 

Op deze per oneele toelagen is artikel 30 
der ,wet betreffende de burgerlijke pensioenen, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 21 Mei 1873 
(Staatsblad n°. 64), niet van toepassing. 

210. De hoogleeraren, vermeld in bet eerste 
lid van artikel 208, worden op bun verzoek 
vrijgesteld van de bijdrage voor pensioen in
gevolge arti kel 156 der wet betreffende de 
burgcrlijke pensioenen, laatstelijk gewijzigd bij 
die van 21 Mei 1873 (Staatsblad n°. 64), wegens 
de verbooging bunner wedde verscbuldigd. 
Indien echter die verhooging meer bedraagt 
clan bet gemiddelcl bedrag hunner college
gelden en verdere emolumenten, berekend op 
den voet in bet vorig artikel bepaald, blijft 
van dat meerdere de •bijdrage voor pensioen 
verscbuldigd. 

Het gedeelte der wedde, waarover aldus de 
bijdrage voor pensioen niet wordt betaald, 
blijft bij de bepaling van den grondslag voor 
de latere regeling van bet pensioen buiten 
aanmerking. 

211 . Zij, aan wie, v66r bet in a rtikel 207 
vermelde tijdstip, de titel van hoogleeraar is 
toegekend, blijven dien bebouden. 

212. De bestemming der gelden en arcbieven, 
behoorende tot bet bij elk der h oogescholen 
te Leiden, Utrecht en Groningen bestaande aca
demiscb fonds, ingesteld bij K oninklijk besluit 
van 13 October 1836, wordt door Ons geregeld. 

213. De gemeenten, die krachtens artikel 6 
dezer wet tot bet oprichten of volgens bare 
voorschriften inrichten en onderhouden van 
gymnasia gehouclen zijn, voldoen, voor zoo 
verre baar niet de bij bet derde lid van dat 
artikel vermelde vrijstelling is verleend, aan 
die verplichting binnen een termijn van uiter
lijk drie jaren, te rekenen van bet in artikel 207 
vermelde tijdstip. 

Zoolang binnen dezen termijn eene bestaande 
Latijnscbe school of een bestaand gymnasium 
in wezen blijft, gelden, wat betreft bet oncler
wijzend personeel, de vakken waarin onderwijs 
wordt gegeven en de inricbting, de bepalingen 
van bet Organiek besluit van 2 Augustus 1815 
en die tot aanvulling of wijziging claarvan 
vastgesteld. 

Gelijke termijn wordt toegestaan aan ge
meenten, wier bevolking, blijkens de alsdan 
laatste tienjarige volkstelling, boven bet cijfer 
van twintig duizend is geklommen en aan 
welke bovengemelde ".rijstelling niet wordt 
verleend. 

214. Aan de leeraren bij de gymna ia, in 
bet eerste lid van bet voorgaand artikel be-
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doeld, die op het in artikel :!07 vermelde tijd
stip bij eene Latijnsche school of een gymna
sium geplaatst waren, wordt vrijbeid gelaten 
van de aanspraak op pensioen , bij artikel 20 
toegekend, afstand te doen. In dit geval zijn 
de artikelen 20 en · 21 niet op hen toepas
selijk. 

215. Gedurende vier jaren, te rekenen van 
het in artikel 207 vermelde tijdstip, gelden, 
met betrekking tot de toelating tot de examens 
aan de universiteiten, de bepalingen van het 
Koni_nklijk besluit van 4 Augustus 1853 (Staats
blad n°. 31). 

216. Van het bezit der getL!igschriften , 
vermeld in artikelen 11 en 12, zijn vrijgesteld 
zij, die tot op het in artikel 207 vermelde 
tijdstip als studenten aan eene Nederlandsche 
hoogescbool zijn ingeschreven, voo1· zoo verre 
de inschrijving is geschiedt na overlegging 
van het bewijs, vermeld in het eerste lid van 
artikel 1 van Ons besluit van 4 Augustus 1853 
(Staatsblad n°. 31) , of na aflegging van het 
exauien, vermeld in bet tweedc lid van dat 
artikel. 

217. Door Ons wordt bij algemeenen maat
regel van inwendig bestuur bepaald, welke 
bewijzen van bekwaamheid zij, die vermeld 
zijn in de beide voorgaande artikelen, behoo
ren te geven , alvorens tot de ex amens, be
doeld bij artikel 131, te kunnen worden toe
gelaten. 

21 8. Door Ons wordt bij algemeenen maat
regel van inwendig bestuur bepaald, van welke 
der examens, bedoeld bij artikel 131, zijn 
vrijgestelcl zij, die, op het in artikel 207 ver
melde tijdstip, aan eene Nederlanclsche hooge
school den graad van candiclaat ,erkregen 
hebben. 

219. vVij behouden Ons voor, geheele of 
gedeeltelijke vrijstelling van de bijdrage, in 
artikel 99 vermeld, voor het eerste studiejaar 
na het in artikel 207 vermelde tijdstip toe te 
kennen aan hen, die voor dat jaiir reeds de 
collegegelden betaald hebben. 

220. Zij, die, v66r het in artikel 207 vermelde 
tijdstip , het laatste examen in eenige faculteit 
hebben afgelegd, worden nog gedurende den 
tijd van twee jaren na dat tijdstip , overeen
komstig de bepalingen van het Organiek be
sluit van 2 Augustus 1815 en die tot aan
vulling of wijziging daarvan vastgesteld, tot 
de promotie toegelaten. 

221. Zij, die, v66r het in artikel 207 ver
melde tijdstip, aan eene Nederlandsche hooge
school een academischen graad verkregen heb
ben , behouden de bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs in de vakken, waarin zij, krach-

tens het hun verleend diploma, de bevoegd
heid hadden onderwijs te geven. 

De graad van doctor in de godgcleerdheid 
geeft gelijke bevoegdheid als de graden van 
doctor in de godgeleerdheid en in de Semi
tische letterkunde, vermeld in artikel 130. 

De graad van doctor juris Romani et ho
dierni geeft gelijke bevoegdheid als de graden 
van doctor in de recbtswetenschap en in de 
staatswetenschap, vermeld in artikel 130. 

De graden van doctor in de genees-, heel
en verloskunde geven dezelfde bevoegdbeid als 
de graden van doctor in dezelfde vakken , 
vermeld in artikel 130. 

De graad van doctor in de wis- en natuur
kunde geeft gelijke bevoegdheid als de graden 
van doctor in de wis- en sterrenkunde, in de 
wis- en natuurkunde, in de scbeikunde, in de 
aard- en delfstofkunde en in de plant- en dier
kunde, vermeld in artikel 130, of, naar gelang 
van den inhoud van bet verkregen diploma, 
gelijke bevoegdheid als een of meer dier graden. 

De graad van candidaat in de wis- en na
tuurkunde, voorbereidend voor het doctoraat 
in die wetenschappen , geeft gelijke bevoegd
heid als het getuigschrift van voldaan te heb
ben aan bet examen, laatstelijk voorafgaande 
aan dat ter verkrijging van een der doctorale 
grade·n in de faculteit der wis- en natuurkunde, 
vermeld in artikel 130. 

De graad van doctor artis pbarmaceuticae 
geeft dezelfde bevoegdheid als de graad van 
doctor in de artsenijbereidkunde, vermeld in 
artikel 130. 

De graad van doctor in de bespiegelende 
wijsbegeerte en letteren geeft gelijke bevoegd
heid als de graden van doctor in de klassieke 
letterkunde en in de eclerlandsche letterkunde, 
vermeld in artikel 130. 

De graad van candidaat, voorbereidend voor 
het doctoraat in de bespiegelende wijsbegeerte 
en letteren, geeft gelijke bevoegdheid als het 
getuigschrift van voldaan te hebben aan de 
exumens , laatstelijk voorafgaande aan die ter 
verkrijging van den doctoralen graad in de 
klassieke en in de N ederla~dsche letterkunde, 
vermeld in artikel 130. 

Voor elk der in dit artikel genoemdc docto
raten wordt de daarbij vermelde bevoegdheid 
ook toegekend aan hen, die krachtens artikel 
220 het doctoraat hebben verworven. 

222. De gemeenten, dus verre in het genot 
van Rijkssubsidie ten behoeve barer Latijnsche 
scholen of gymnasia, en die, niet aau de ver 
eischten dezer wet voldoende, overeenkomstig 
artikel 8 dat subsidie zouden verliezen, blijven 
niettemin in het genot daarvan gedurende een 
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jaar, te rekenen van het in artikel 207 ver
melde tijdstip. 

223. Binnen zes maanden na het in artikel 
207 vermelde tijdstip leggen de bestuurders 
van de op dat tijdstip bestaande bijzondere 
scholen van hooger onderwijs de reglementen 
of statuten dier scholen over aan het gemeente
bestuur en aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken , aan welke insgelijks mede
deeling wordt gedaan van latere wijziging of 
intrekking d ier reglementen of statuten. 

Het verzuim dezer kennisgevingen wordt 
gestraft op de wijze vermeld in artikel 152. 

224. De Rijksinstelling van onderwijs in 
Indische taal-, land- en volkenkunde, opgericht 
ten gevolge der wet van 10 J uni 1864 (Staats
blad n°. 71), wordt op het in artikel 207 ver
melde tijdstip opgeheven. 

Op de hoogleeraren is artikel 208 toepas elijk. 
225. Deze wet treedt in werking op een 

nader door Ons te bepalen t ijdstip. 
Alsdan vervallen, behoudens de tijdelijke 

uitzonderingen in dezen Titel bepaald, het 
Organiek besluit van 2 Augustus 1815 en alle 
verdere algemeene verordeningen betreffende 
het hooger onderwijs. 

Hetgeen ter voorbereiding van het in wer
king trcden dezer wet en tot hare behoorlijke 
uitvoering noodig is, wordt door Ons geregeld. 

Voor het vervullen der bij haar gevorderde 
leerstoelen aan de Rijksunivers iteiten wordt 
eene tijdsruimte vau tien jaren na haar in 
werking treden toegestaan. 

226 . Deze wet kan worden aangehaald 
onder den t itel van .,hoogeronderwijswet" . 

De wet van 22 Mei 1905, 141 , bevat de 
volgende overgangsbepalingen : 

Art. XVITI. Op 1 Januari 1904 door bij
zondere gymnasia van Overheidswege genoten 
geldelijke bijdragen of andere ondersteuningen, 
welke na het in artikel XXVIII vermelde 
tijd stip niet meer voor het eerst zouden kunnen 
worden verleend, kunnen nog na dat tijdstip, 
doch tot geen hooger bedrag noch op andere 
voorwaarden worden uitgekeerd of verleend, 
met dien verstande, dat het bedrag van toe 
te kennen Rijkssubsidie met het bedrag dier 
geldelijke bijdragen of de geschatte waarde van 
die andere ondersteuningen zal worden ver
minderd . 

Art. XIX. De v66r het in artikel XXVIII 
vermelde tijdstip, ingevolge artikel 41 der wet 
van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50), in 's Rijks 
schatkist gestorte gelden mogen in mindering 
worden gebracht van de som van f 800, be-

doeld aan het slot van artikel 52 der hooger
onderwijswet. 

Art. XX. Zij, die v66r het in artikel XXVIII 
vermelde tijdstip, krachtens de wet van 2 Mei 
1863 (Staatsblad n°. 50) of krachtens vroegere 
verordeningen, hier te lande een diploma van 
technoloog, civiel-ingenieur, archi tect of bouw
kundig ingen ieur, scheepsbouwknndig inge
nieur, werktuigkundig ingenieur of mijnen
ingenieur hebben verkregeu , worden , op ver
toon van dat d iploma , toegelaten tot de pro
motie ter verkrijging van het doctoraat in de 
technische wetenschap. 

Art. XXI. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt bepaald van welke der examens, 
af te nemen aan de technische hoogeschool , 
zijn vrijgesteld zij , die op het in artikel 
XXVITI vermelde tijdstip een of rneer der in 
de artikelen 59, 60, 61 , 62, 63, 64 en 65 der 
wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad u0 • 5G) be
doelde examens met gunstig gevolg hebben 
afgelegd. 

Art. XXII. Het diploma van technoloog, v66r 
het in artikel XX VIII vermelde tijdstip ver
kregen krachtens de wet van 2 Mei 1863 (Staats
blad 11°. 50) of kracbtens vroegereverordeniugeu, 
geeft gelijke bevoegdheid als het diploma van 
scheikundig ingenieur of technoloog, vermeld 
in artikel 118 der hooger-onderwijswet; bet 
diploma van civiel ingenieur gelijke bevoegd
heid als het diploma van civiel ingenieur; het 
diploma van architect of bouwkundig ingenieur 
gelijke bevoegdheid als het diploma van bouw
kundig ingenieur of architect ; bet diploma 
van scheepsbouwkupdig ingenieur gelijke be
voegdheid als het d iploma van scheepsbouw
kundig ingenieur; b et diploma van werktuig
kundig ingenieur gelijke bevoegdheid als het 
diploma van werktuigkundig ingenieur ; en 
het diploma van mijnen-ingenieur gelijke be
voegdheid als het diploma van mijningenieur. 

Art. XXIII. In de wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 50), houdende regeling van bet 
middelbaar onderwijs, gewijzigd bij de wetten 
van 28 J uni 1876 (Staatsblad n°. 143), 25 April 
1879 (Staatsblad n°. 87), 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64), 9 Mei 1890 (Staatsblad n•. 78) en 
28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 123) , worden de 
volgende wijzigingen gebracht: 

1°. 'l'itel II, boofdstuk II, en de artikelen 
12, onder d, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,.65 en 67, 
derde lid, vervallen ; 

Zo. In artikel 55, eerste lid, wordt voor 
.,landbouw- of polytechnische school" gelezen 
,.of landbouwschool"; · 

3°. In artikel 66, tweede lid , vervallen 
,. , alsmede voor het eerste examen A voor 
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technoloog , en het eerste en tweede ex3ren 
A en B voor civiel, bouwkundig, scheeps~7uw
kundig, werktuigkundig en mijnen-ingeni~ur" 
en ,, , technoloog, civiel bouwkundig, scheeps
bouwkundig, werktuigkundig en mijnen-inge
nieur"; 

4°. In artikel 82 vervalt ,,technoloog, civiel 
ingenieur, architect of bouwkundig ingenieur, 
scheepsbouwkundig ingenieur, werktuigkundig 
ingenieur, mijnen-ingenieur". 

Art. XXIV. Op de leeraren , die v66r 1 
Januari Hl06 aangesteld worden aan eene der 
binnenlandsche bijzondere scholen van hooger 
onderwijs , opgenomen in het Koninklijk be
sluit van 7 Juni 1901 (Staatsblad n°. 143) in het 
Koninklijk besluit van 23 Januari 1903 (Staats
blad n°. 37) en in het Koninklijk besluit van 
21 Maart 1903 (Staatsblad n°. 88), is het be
paalde in artikel 159 niet van toepassing. 

Art. XXV. Het van Rijkswege te geven 
hooger landbouw- en handelsonderwij~ wordt 
nader bij de wet geregeld. 

Art. XXVI. Een voorstel van wet, strek
kende om het in de hooger-onderwijswet en in 
andere wetten bepaalde omtrent de bevoegd
heden, verbonden aan den universitairen graad 
van doctor of aan eenig getuigschrift van met 
gunstig gevolg afgelegd universitair examen 
te vervangen door eene zich bij de universi
taire examens aansluitende afzonderlijke rege
ling voor het verkrijgen van deze bevoegd
heden, wordt binnen vijf jaren na de inwerking
treding van deze wet bij de Staten-Generaal 
ingediend. 

Art. XXVII. Binnen drie jaren na de in. 
werkingtreding van deze wet wordt bij de 
Staten-Generaal een voorstel van wet ingediend, 
waarin het bepaalde omtrent de vakken van 
de faculteit der Godgeleerdheid aan de Rijks
universiteiten nader wordt geregeld. 

Art. XXVIII. Deze wet treedt '. in werking 
op een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Wij behouden Ons voor, het tijdstip voor 
de inwerkingtreding van de artikelen III. VI, 
VII, XIX, XX, XXI, XXII en XXIII, als
mede van artikel XVI, voor zooveel hoofd
stuk III betreft en van artikel XVIII ten 
hoogste zes maanden later te bepalen, dan 
het tijdstip, vermeld in bet eerste lid. 

Op het tijdstip van de inwerkingtreding 
van de artikelen III, VI, VII, XIX, XX, 
XXI, XXII en XXIII wordt in alle wetten, 
waar voorkomen de woorden ,,polytechnische 
school" , daarvoor gelezen ,, technische hooge
school" . 

Indien het tweede lid toepassing vindt, wordt 
onder het tijdstip, bedoeld in de artikelen 

XVIII, XIX, XX, XXI en XII, verstaan het 
tijdstip, vermeld in dat lid. 

Art. XXIX. Op Onzen last wordt de wet 
van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102), met 
de daarin door of tengevolge van vroegere 
wetten en van deze wet gebrachte wijzigingen 
en plaats gehad hebbende aanvullingen, zoo 
spoedig mogelijk na de totstandkoming van 
deze wet in eene doorloopend genummerde 
reeks van titels, hoofdstukken en artikelen 
samengevat en , met wijziging dienovereen
komstig van de aanhaling daarin van artikelen 
of gedeelten van artikelen, onder inachtneming 
van de in van Regeeringswege uitgaande stuk 
ken gevolgde spelling in het Staatsblad geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 6den 
Juni 1905 (Staatsblad n°. 181). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenl. Zaken, (get. ) KUYPER. 

6 Juni 1905. WET, houdende vaststelling van 
het slot der rekening van ontvangsten en 
uitgaven voor Nederlandsch-Indie over het 
dienstjaar 1900. S. 182. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Indie 
over het dienstjaar 1900 wordt vastgesteld 
als volgt: 

De ontvangsten bedragen f 151,809,379.79. 
De uitgaven bedragen f 146,115,381.82. 
Het voordeelig slot der rekening bedraagt 

f 5,693,997.97. 

6 Juni 1905. WET, houdende verhooging der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1905. (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland. ) S. 183. 

6 Juni 1905. WET, houdende verhooging der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1905. (Hoofd
stuk II. Uitgaven in Nederlandsch-Indie:. ) 
s. 184. 

6 Juni 1905. WET, houdende gedeeltelijke 
teruggaaf van eene van de firma HENRI 
HUINCK en ALEX. IMHOFE ingehouden 
boete wegens eene levering van messing-· 
plaat ten dienste van het leger in Neder
landsch-Indie. S. 185. 

6 Juni 1905. WET, houdende verhooging van 
de koloniale huishoudelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1904. S. 186. 

6 .Iuni 1905. WET, houdende verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1904. S. 187. 

Bij deze wet wordt na verhooging van een 
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artikel, het totaal der 2de Afd. van dit hoofd
stuk gebracht op f 3,184,745.58• en het eind
cijfer op f 6,388,168.42. 

6 Juni 1905. WET, houdende verhooging van 
de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1905. 
s. 188. 

7 Juni 1905. WET'fEN , houdende naturali
satie van: 

Wilhelm Carl V ehme ijer. S. 189. 
Gerard Bernard Eduard Ro sen· 

m o 11 er. S. 190. 
Hubertus Laurentiu s Augu st u s 

Ve h me ij er. S. 191. 
Jo sephus Ludo v i cus De Beuke

laer. S. 192. 
Reinard Jos eph Aloijsius Fran

ciscus Dre esman n. S. 193. 
Anton Hermann Georg Wilh elm 

Be re n t z en. S. 194. 
Hermann Vict or Wilhelm Hu

be rt V i e deb an t t. S. 195. 
Mr. PAter Heinri ch August Ni 

colaus Georg Soph ia Lam
me r s. S. 196. 

Reinhard Herm ann Ferdinand 
Car 1 Berentz en. S. 197. 

Nicolaus Rud olph Alexander 
Dreesmann. S. 198. 

7 Juni 1905. WET, houdende goedkeuring 
van het op 12 Februari 1904 te Kopen
hagen tusschen Nederland en Denemarken 
gesloten algemeen arbitrageverdrag en 
voorbehoud der bevoegdheid om de in 
artikel 2 van dat verdrag bedoelde over
eenkomsten te sluiten. S. 199. 

W IJ 'WILH.ELMIN A , ENZ .. . doen te we ten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het op 12 Februari 1904 te Kopenhagen 
tusschen Nederland en Denemarken gesloten 
verdrag, strekkende om het beroep op het 
Permanente Hof van Arbitrage ter beslechting 
van alle geschillen en twistgedingen tusscben 

-Nederland en Dene,narken verplicht te ver
klaren, wettelijke rechten betreft, en dat het 
voorts wenschelijk is aan Ons de bevoegdheid 
voor te behouden tot het sluiten der over 
eenkomsten, welke tot naleving van artikel 2 
van het verdrag noodig zullen zijn: 

Gelet op het bepaalde bij het tweede ;en 
derde lid van artikel 59 der Grond wet; 

Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het in afschrift 

hiernevens gevoegde op den 12den Februari 1904 

te Kopenhagen tusschen Nederland en Dene
marken gesloten verdrag betreffende beslech
ting van alle geschillen tusschen beide Rijken 
door het P ermanente Hof van Arbitrage. 

2 . Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om de overeenkomsten te sluiten bedoeld in 
artikel 2 van het in deze wet genoemd verdrag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 7den Juni 1905. 

(.get.) WILHELMINA. ' 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

(.ge t. ) W. M. v. WEEDE. 
( Uitge,q. 27 Juni 1905.) 

AFSCHRIF1'. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas 
et 

Sa Majeste le Roi de Danemark, 
S'inspirant des principes de la Convention 

pour le reglement pacifique des conflits inter
nationaux conclue a La Haye le 29 juillet 1899 
et desirant consacrer notamment le principe 
de !'arbitrage obligatoire dans leurs rapports 
reciproques par un accord general de la nature 
visee a !'article 19 de la dite Convention, ont 
resolu de conclure une Convention a cet effet 
et ont nomme pour leurs plenipotentiaires 
savoir: 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 
~fonsieur J ACOB DIRK CAREL Baron DE 

HEECKEREN DE KELL, Son Envoye extra
ordinaire et Ministre plenipotentiaire pres Sa 
Majeste le Roi de Danemark, Chevalier de 
l'Ordre du Lion Neerlandais; 

Sa Majeste le Roi de Danemark : 
Monsieur JOHAN HE.:<RIK DEUNTZER, Presi

dent du Conseil de Ses Ministres et Son Mi
nistre des Affaires Etrangeres, Grand-Croix 
de l 'Ordre du Danebrog et decore de la Croix 
d'honneur du meme Ordre, etc. 

lesquels, apres s'etre communique leurs pleins
pouvoirs trouves en bonne et due forme, sout 
con,enus des dispositions suivantes: 

Art. 1. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent a soumettre a la Cour Permanente 
d' Arbitrage tous Jes differends et tous les 
litiges entre Elles, qui n'auront pu etre resolus 
par les voies diplomatiques. 

2 . Dans chaque cas particulier, les Hautes 
Parties Contractantes, avant de s'adresser a la 
Cour Permanente d'Arbitrage, signeront un 
compromis special, determinant nettement l' ob
jet du litige, l'etendue des pouvoirs des arbitres 
et les delais a observer, en ce qui concerne la 
constitution du tribunal arbitral et la procedure. 

3 . Il est bien entendu que !'article 1 n 'est 
pas applicable aux differends entre les ressor-
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tissant de l'un des Etats Contrnctants et l'autre 
Etat Contractant, que Jes tribunaux de ce der
nier Etat seraient, d'apres la legislation de cet 
Etat, competents de juger. 

4. Les Etats non-signataires pourront adhe
rer a la presente convention. L'Etat qui desire 
adherer notifiera son intention par ecrit a 
chacun des Etats Contractants. 

L'aclbesion produira sea effets a partir de 
la elate a laquelle l'Etat adherent aura commu
nique ,l cbacun des .!£tats Contractants que 
tous ce Etats Jui out accuse reception de sa 
J1otification. 

5 . S'il arri vait qu'un des Etats Contractants 
clenon<,at la presente convention, cette denon
ciation ne produ irait ses effets qu'un an apres 
la notification faite par ecrit a chacun de 
autres Etats Cont1·actants. 

6 . La presente convention sera ratifiee dans 
le plus bref clelai possible et les ratifications 
seront echangees iL La Haye. 

En foi de quoi Jes Plenipotentiaires respectifs 
ont signe la presente Convention et l'ont revetu 
de leurs sceaux. 

Copenhague, le 12 fevrier 1904. 
(L. S.) (!Jet.) CAREL VAN HEE CKE RE 

DlWN'l'ZER. 

7 Juni 1905. WET, houdende goedkeuring van 
het op 6 April 1904 te Parijs tusschen 
Nedei·land en F1·ankrijk gesloten arbitrage
verclrag en voorbehoud der bevoegdheid 
om de overeenkomsten te sluiten becloeld, 
zoowel in artikel 2 van dat verdrag als 
in het tweede lid van artikel XI van cle 
op clenzelfclen dag te 's Gravenhage ge
sloten overeenkomst met de Fransche Re
geering betreffende tot stand te brengen 
kabelverbindingen. S. 200. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 
clat bet op 6 April 1904 tusschen Nederland 
en Franlcrijk gesloten verdrag, strekkende om 
het beroep op hot Permanente Hof van Arbi
trage ter beslechting van zekere geschillen 
tusschen Nederland en Frankrijk verplicht te 
verklaren, wettelijke rechten betreft, en dat 
het voorts wenschelijk is aan Ons de bevoegd
heicl voor te behouclen tot bet sluiten der over
eenkomsten, welke noodig zullen zijn tot na
leving zoowel van artikel 2 van dat verdrag 
als van het tweede lid van artikel XI va; de 
op denzelfden dag te 's Gravenhage gesloten 
overeenkomst met cle Fransche Regeering be
treffende tot stand te brengen kabelverbin
dingen: 

Gelet op het bepaalde bij het tweede en 
derde lid van artikel 59 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. vVordt goedgekenrd het in afschrift 

hiernevens gevoegde op den 6den April 1904 
te Parijs tusschen Nedei·land en Frankrijk ge
sloten Verdrag betreffende beslecbting van 
zekere geschillen tusschen beide Rijken door 
het Permanente Hof van Arbitrage. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om cle overeenkomsten te sluiten bedoeld zoo
wel in artikel 2 van het in het voorgaande 
artikel dezer wet genoemde verdrag als in het 
tweede lid van artikel XI van de mede op 
6 April 1904 te 's Gravenhage gesloten over
eenkomst met de Franscbe Regeering be
treffende tot stand te brengen kabel verbin
dingen, goedgekeurd bij de wet van 30 De
cember 1904 (Staa tsbllld n°. 270). 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 7den Juni 1905. 

(qet.) WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

(!Jet.) W. M. v. WEEDE. 
(Uitgeg . 27 Ju11i 1905.) 

AlfSCHRIFT. 

CO VENTION. 

Le Gouvernement cle Sa Majeste la Reine 
des Pays-Bas et le Gouvernement de la Repu
blique fran9a ise, signatafres de la Convention 
pour le reglement pacifique des conflits inter
nationaux, conclue a La Haye le 29 juillet 1899; 

Considerant que par !'article 19 de cette 
convention les Haqtes Parties.contractantes se 
sont reserve de conclure des accot·ds en vue 
du recours a !'arbitrage, dans tous Jes cas 
qu'elles jugeront poss ible cle lui soumettre; 

Out autorise les soussignes, a arreter Jes 
dispositions suivantes: 

Art. I. L es differends d'ordre juridique ou 
relatifs a !'interpretation des traites existant 
en tre Jes deux Parties contractantes, qui vien
draient a se produire entre elles et qui n'au
raient pu etre regles par la voie diplomatique, 
seront soumis a la Cour permanente d'arbi
trage etablie par la Convention du 29 juillet 
1899, a La Haye, a la condition, toutefois, qu'ils 
ne mcttent en cause ni Jes interets vitaux, ni 
l'independance ou l 'honneur des deux Etats 
contractants et qu'ils ne touchent pas aux 
interets de tierces Puissances. 

Art. II. Dans cbaque cas particulier, Jes 
Hautes Parties contractantes, avant de s'adres
ser a la Cour permanente d'arbitrage, signe
ront un compromis special , determinant nette
ment l'objet du litige, l'etendue des pouvoirs 
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des Arbitres et les delais a observer, en ce 
qui concerne la constitution du Tribunal Arbi
tral et la procedure. 

Art. III. Le present Arrangement est conclu 
pour une duree de cinq annees a partir du 
jour de l'ecbange des actes de Ratification. 

Fait a Paris, en double exemplaire, le 6 avril 
1904. 

(L. S .) (get.) A. DE STUERS. 
DELCASSE. 

7 Juni 1905. WET, boudende goedkeuring 
van het op 15 Februari 1905 te Londen 
tusscben Nederland en G-root-Britannie ge
sloten arbitrageverdrag en voorbeboud der 
bevoegdbeid om de in artikel 2 van dat 
verdrag bedoeldeovereenkomsten tesluiten. 
S. 201. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat het op 15 Febrnari 1905 te Londen tusscben 
Nederland en G-root-Britannie gesloten verdrag, 
sti:ekkende om bet beroep op bet Permanente 
Hof van Arbitrage ter beslecbting van zekere 
geschillen tusschenNederlanden G-root-Britannie 
verplicbt te verklaren, wettelijke recbten betreft, 
en dat het voorts wenscbelijk is aan Ons de 
bevoegdbeid voor te bebouden tot bet sluiten 
der overeenkomsten, welke tot naleving van 
artikel 2 van het verdrag noodig zullen zijn; 

Gelet op bet bepaalde bij bet tweede en 
derde lid van art. 59 dor Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgeke-urd het nevens deze 

wet in afdruk gevoegde op den 15den Febru
ari 1905 te Londen tusscben Nederland en 
G-root-Britannie gesloten verdrag betreffende 
beslecbting van zekere gescbillen tusschen 
beide Rijken door het Permanente Hof van 
Arbitrage. 

2. ·wij behouden Ons cle bevoegdheid voor, 
om de overeenkomsten te sluiten bedoeld in 
artikel 2 van het in deze wet genoemd verdrag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 7den Juni 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) W. M. v. WEEDE. 
(Ui tgeg. 27 Juni 1905.) 

AJl'DRUK. 

Hare Majesteit de Koningin der ederlanden 
en Zijne Majesteit de Koning van bet Ver
eenigd Koniukrijk van Groot-Britannie en 
Jerland en van de Britsche Overzeescbe Bezit-

tingen, Keizer van ludie, onderteekenaren van 
het Verdrag voor de vreedzame beslecbting 
van internationale gescbillen, gesloten te 
's Gravenhage den 29 Juli 1899 ; 

Overwegende dat de Hooge Contracteerende 
Partijen zicb bij artikel XIX van dat Verdrag 
bet recbt bebben voorbebouden om overeen
komsten aan te gaan , ten doe! bebbende aan 
arbitrage te onderwerpen alle gevallen die zij 
voor zoodanige bebandeling vatbaar zullen 
achten; 

Hebben benoemd tot Hoogst Derzel ver Gevol
macbtigden ten einde onderstaande overeen
komst aan te gaan : 

Hare Majesteit de Koningin cler ederlanden, 
KAREL WILLEM PAUL FRANS baron GE
RICKE VAN HERWIJNEN' Hoogst Derzelver 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister te Londen, Kamerheer in Buitengewoneu 
Dienst, en 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannie en Ierland en 
van de Britscbe Overzeescbe Bezittingen, Keizer 
van Indie, de Most Honourable HENRY CHAR· 
LES KEITH PET'.l'Y-FITZMAURIUE' }Iarkies 
VAN LAN DOWNE, Zijner Majesteits voor
naamsten ecretaris van Staat voor Buiten
landsche Zakeu ; 

Die, na elkander hunne weclerzijdscbe vol
machten te bebben medegecleeld , welke in 
goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden , 
omtrent de volgende artikelen zijn overeen
gekomen: 

Art. I. Mocbteu gescbillen van rechtslmn
digen aard of betreffende de uitlegging van 
de Hooge Contracteerende Partijen bindende 
Verdragen tusscben Haar rijzen en de oplossing 
daarvan langs diplomatieken weg onmogelijk 
zijn gebleken , zoo zullen deze gescbillen aan 
het Permanente Hof van Arbitrage, te 's Gra
venbage ingesteld krachtens bet Verdrag van 
29 Juli 1899, worden onderworpen, onder 
voorbehoud niettemin, dat zij de levensbe
langen, de onafhankelijkbeid of de eer van de 
twee Contracteerende Staten niet aantasten en 
de belangen van derde Partijen niet raken. 

Art. II. In elk bijzonder geval zullen de 
Hooge Contracteerende Partijen, alvorens zich 
tot bet Permanente Hof van Arbitrage te 
wenden, een afzonderlijk Compromis sluiten, 
duide!Uk omscbrijvende bet onderwerp van 
bet ,geding, cleu omvang van de bevoegdbeden 
der Arbiters, en de termijnen, die ten aanzien 
der samenstelling van de Arbitrale Rechtbank 
en de onderscbeiden deelen der procedure 
zullen zijn in acht te nemen. 

Art. III. Deze overeenkomst wordt gesloten 



7 JU K I 19 0 5. 281 

voor een tijdvak van vijf jaren, gerekend van 
den dag van de uitwisseling der akten van 
bekrachtiging , die zoo spoedig mogelijk zal 
plaats vinden te Londen. 

Gedaan in dubbel te Londen, den 15den 
Februari 1905. 

(L . .S.) V}et.) GERICKE. 
LANSDOWNE. 

Voor eensluidenden afdruk, 
De Secretaris-Gene,·aal van het Ministe-rie van 

Buitenlandsche Zaken, 
(qet.) HANNEM.A. . 

7 Jimi 1905. WET, houdende goedkeuring 
van tusschen Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken en den Buitengewonen 
Gezant en Gevolmachtigden Minister van 
Zijne Majesteit den Duitschen Keizer ge
wisselde brieven, strekkende om geen uit
voering te geven aan een gedeelte van de 
den 24sten Juli 1901 te Berlijn gesloten 
en bij de wet van den 7den Juli 1902 
(Staatsblad n°. 122) goedgekeurde Neder
landsch-Duitsche overeenkomst tot het 
tot stand brengen van kabel verbindingen. 
S. 202. 

WIJ WILRELMIN A, ENZ .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de tusscben Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken en den Buitengewonen Gezant 
en Gevolmachtigden Minister van Zijne Ma
jesteit den Duitschen Keizer gewisselde brieven, 
d.d. 6 December 1904, n°. 14006 en d.d. 15 
Augustus 1904 en 16 November daaraanvol
gende, n°•. 2869 en 3842, de strekking hebben 
om geen uitvoering te geven aan een gedeelte 
van de den 24 Juli 1901 te Berlijn gesloten 
en bij de wet van 7 Juli 1902 (Staatsblad n°. 
122) goedgekeurde N ederlandsch-Duitscheover
eenkomst tot bet tot stand brengen van kabel
verbindingen ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz.: 

Eenig artikel. 

Worden goedgekeurd de in afschrift hier
nevens gevoegde tusschen Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken en den Buitengewonen 
Gezant en Gevol machtigden Minis te r van 

Zijne Majesteit den Duitschen Keizer gewis
selde brieven, d.d. 6 December 1904, n°. 14006 
en d.d. 15 Augustus 1904 en 16 November 
daaraanvolgende, n°•. 2869 en 3842, strekkende 
om geen uitvoering te geven aan een gedeelte 
van de den 24 Juli 1901 te Berlijn gesloten 
en bij de wet van 7 Juli 1902 (Staatsbladn°. l22) 
goedgekeurde Nederlandscb-Duitscbe overeen-

komst tot het tot stand brengen van kabel· 
verbindingen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 7den Juni 1905. 

v;et.) WILHELMINA. 
De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

(get.) W. M. v. WEEDE. 
De Minister van Kolonien, (get.) lDENBURG. 

(Uitgeg. 5 Juli 1905.) 

MINISTERE 
DES 

AFF.A.IRES ETR.A.NGERES. 

Direction consulaire et 
co=erciale. 

La Haye, le 6 decembre 1904. 

Mons i e u r 1 e Min i s t r e, 
En me referant aux offices de Votre Excel

lence du 15 aout et du 16 novembre dernier 
nos. 2869 et 3842 j'ai l'honneur de porter a 
Sa connaissance que le Gouvernement de la 
Reine n'a egalement aucune objection a ce 
que le cable sous-marinMenado-Yap soitconduit 
directement a Yap sans toucher aux '.lles Palau 
et que pour le cable de Shanghai ces dernieres 
seront remplacees comme point de jonction et 
d'atterrissement par l''.lle de Yap. 

J e saisis cette occasion pour offrir a Votre 
Excellence l'assurance de ma haute consi
deration. 

(get.) baron MELVIL DE LYNDEN. 
Son Excellence 

Monsieur DE ScHL0ZER, 
Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipolen• 

tiaire de Sa Majeste l' Empere'IJI)· d' Allema,qne. 

K.A.ISERLICH DEUTSCHE 
GES.A.NDTSCH.A.FT 

IN DEN NIEDERL.A.NDEN. 
La Haye, le 15 ,wilt 1904. 

N°. 2869. 

Monsieur le Baron, 
Con£ormement au desir que Votre Excellence 

a bien voulu m'exprimer dans Sa lettre n°. 
9836, Direction consulaire et commerciale, du 
10 de ce mois, je m'empresse de porter a Sa 
connaissance que le Gouvernement Imperial 
n'a aucune objection a ce que le cilble sou s
marin Menado Yap soit conduit directement 
a Yap sans toucber au.x '.lles Palau. 

Veuillez agreer, Monsieur le Baron, l'assu
rance de ma baute consideration. 

(get.) SCHL0ZER. 
Son Excellence 

Monsi/l"/11)' le Baron MELVIL DE LYNDEN, 
Ministre cles A.ffafres Efrangeres. 
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K.A.ISERLICH DEUTSCHE 
GES.A.NDSCH.A.FT. 

- La Haye , le 16 novembre 1904. 
N°. 3842. 

Monsieur le Bar on, 

En me referant a !'office de Votre Excellence 
du 12 octobre dernier , Direction consulaire 
et· commerciale, n°. 12120 j'ai l 'honneur de 
!'informer que le Gouvernement Imperial 
n'hesite pas de deferer au desir du Gouver
nement de la Reine exprime dans la lettre 
susmentionnee. Je me permets done de com
pleter la declaration que j'ai eu l'honneur de 
faire parvenir a Votre Excellence par ma lettre 
du 15 aout dernier n°. 2869 en y ajoutant que 
pour le cable de Shanghai qui d'apres le projet 
original devait se rejoindre au cable Menado
Guam aux Iles Palau , cet dernieres seront 
remplacees comme point de jonction et d'atter
rissement pat· l'ile de Yap. 

Veuillez agreer, Monsieur le Baron , !'assu
rance de ma haute consideration. 

(get. ) ScnLi:iZER. 
Son Excel/en ce 

Monsieur le Baron MELVIL DJ:: LYNDEN' 
Ministre des Affaires Etmngbres. 

7 Jimi 1905. WET, tot nadere wijziging en 
aanvulling der wet van 25 Juli 1871 (Staats
blad n°. 91), houdende regeling van de be
voegdheid der consulaire ambtenaren tot 
het opmaken van burgerlijke akten en van 
de consulaire rechtsmacht, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 16 December 1888 
(Staatsblad n°. 204). S. 203. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1904105, n°. 147, 1-6. 
Hand. id. Hl04/05, bladz. 2098. 
Hand. l• Kamer 1904/05, bladz. 486, 535. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat nadere wijziging en aanvulling gewenscbt 
is der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), 
houdende regeling van de bevoegdheid der 
consulaire ambtenaren tot bet opmaken van 
burgerlijke akten, en van de consulaire recbts
macht, zooals die is gewijzigd en aangevuld 
bij de wetten van 9 November 1875 (Staatsblad 
n°. 201), 15 April 1886 (Staatsblad n•. 63) en 
16 December 1888 (Staatsblad n°. 204) ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 12, lste lid , der voormelde 

wet wordt vervangen door bet volgende : 
,,De consulaire ambtenaren door Ons aan-

gewezen ingevolge artikel la zijn, beboudens 
de na te noemen beperking, binnen hun res
sort ten behoeve van de aldaar aanwezige 
N ederlanders, bevoegd tot alle handelingen 
aan de ambtenaren van den burgerlijken stand 
Qij de Nederlandsche wetten opgedragen." 

Tusschen het 2de en 3de lid wordt een nieuw 
lid ingelascht, luidende , 

,,Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur de bevoegdbeid der 
consulaire ambtenaren, wat het voltrekken van 
buwelijken betreft, in het open baar belang te 
beperken. W eigeren zij op grond van zoo
danige voorziening eene buwelijksvoltrekking, 
dan staat den belangbebbenden beroep open 
op Onzen :i\fin ister van Buitenlandsche Zaken , 
die beslist." 

Art. ll. ln artikel 22 der voormelde wet 
worden tusscben de woorden : ,,in deze wet" 
en ,,niet is afgeweken", ingelascht de woorden : 
,,of bij algemeenen maatregel van bestuu r". 

Art. Ill. Artikel 32 der voormelde wet 
wordt gelezen als volgt: 

,,Veranderi ngen in bet Nederlandsche recbt, 
geldende binnen bet ressort van N ederlandscbe 
consulaten, zijn verbindend op den een en 
negentigsten dag na hare inwerkingtreding in 
N ederland." 

Art. IV. In a,·tikel 37, l ste lid , der voor
melde wet worden de slotwoorden : ,,bij ont
stentenis, door den consulairen ambtenaar" 
gelezen als volgt : 

,,bij ontstentenis van dezen, door bet boofd 
van bet consulaat-generaal onder wien de con
sulaire ambtenaar ressorteert. 

,,Ontbreekt ook laatstgenoemd hoofd dan 
gescbiedt de benoeming door den consulairen 
ambtenaar zelven." 

Art. V. In artikel 79 der voormelde wet 
worden de woorden: ,,door de nederlegging 
eener memorie ter griffie van den Hoogen 
Raad of van het Hoog Gerecbtshof in Neder
landsch-Indie", vervangen door de woorden: 
,.door eene dagvaarcling in cassatie voor den 
Hoogen Raad of door de nederlegging eener 
memorie ter griffie voor bet Hoog Gerecbtshof 
in Nederlandscb-Indie". 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Soestdijk, den 7den Juni 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) V{. M . v. WEEDE. 

De l\finiste,· mn Justitie, (get.) J. A. LOEFF. 
(Uitgeg. 12 Juli 1905.) 
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7 Juni 1905. WE'l', houdende vaststelling van 
de Rijksbijdrage aan de Carnegie-sticbting 
in de kosten der vestiging van een ge
bouw ten beboeve van bet hof van Arbi
trage te 's Gravenhage. S. 204. 

W IJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat bet wenschelijk is eene bijdrage te ver
leenen aan de Carnegie-sticbting gevestigd te 
's Gravenbage, in de kosten der vestiging van 
een gebouw voor het Hof van Arbitrage te 
's Gravenbage, ten beboeve van den aankoop 
van de Maatscbappij ,,Het Park Zorgvliet", 
van den voor dat gebouw, met toebebooren, 
benoodigden grond ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de Carnegie-sticbting, gevestigd 

te 's Gravenhage, wordt nit 's Rijks scbatldst 
eene bijdrage verleend in de kosten van de 
vestiging van een gebouw voor bet Hof van 
Arbitrage te 's Gravenhage van zeven honderd 
duizend gulden (f 700,000), ten beboeve van 
den aankoop van de ::\1:aatscbappij ,,Het Park 
Zorg,liet" van den voor dat gebouw, met toe
bebooren, benoodigden grond. 

2. De akte, voor den aankoop door de Car
negie-sticbting van den in art. 1 bedoelden 
grond, wordt gratis geregistreerd, terwijl voor 
de overscbrijving daarvan geen recbt wordt 
gebeven. 

De uitbetaling van bet in artikel 1 genoemde 
bedrag geschiedt zond.,er hefting van leges, na
dat door het bestuur der Carnegie-sticbting 
een afscbrift der akte van verkoop en koop 
van den bedoelden grond aan den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverbeid is over
gelegd. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 7den Juni 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

wet. ) w. M. V. WEEDE. 
JJe Minister van Justitie, (get.) J . A. LOEFF. 

IJe Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 
IJe Minister van Mai-ine, (get. ) ELLIS. 

JJe Ministet· van :F'inancii!n, 
(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

De Ministet· van Staat, 11finisfer van Om·log, 
(get.) J . W. BERGANSIU,S. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(qet. ) DE MAREZ 0YENS. 

IJe Minister van Kolonien, (get.) lDENBURG. 
--(Uitgeg. 27 Juni 1905.) 

7 Juni 1905. WET, boudende aanvulling en 
verhooging van bet negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1905. 
S. 205. 

Bij deze wet wordt ingelascbt art. 302bis, 
bierdoor wordt bet totaal der 7de Afd. alsmede 
bet eindcijfer verhoogd met f 700,000. 

7 Jimi 1905. BESLUI'l' van den Minister van 
taat, Minister van Oorlog, betreffende op

komst met spoed van de nation ale militie. 
De Minister van 'taat, Minister van Oorlog, 

brengt ter kennis van de landmacbt: 
dat bet noodig is gebleken, bij de regeling 

van de opkomst met poed van de '.Landweer 
wijziging te brengcn in de regeling van de 
opkomst met spoed van de Militie; 

dat, in verband biermede de naam ,,militie
telegram" veranderd is in den naam ,,Op
roepingstelegram"; 

dat in bet ,,Oproepingstelegram" vermeld 
wordt of de militie alleen, de landweer alleen, 
dan wel militie en landweer gelijktijdig onder 
de wapenen moeten komen ; 

Deelt wijders mede, dat de ,,Open bare kennis
geving" door de burgemeester der gemeenten 
in geval van opkomst met spoed aan te plak
ken, gedrukt is op wit papier, als het de op
komst der militia alleen betreft, op groen pa
pier als bet de opkomst der landweer alleen 
betreft, terwijl wannen militie en landweer 
gelijktijdig met spoed onder de wapenen moeten 
komen, een wit en een groen exemplaar der 
,,Openbare kennisgeving" naast elkaar zullen 
worden aangeplakt; 

Noodigt de betrokken autoriteiten uit, hunne 
ondergescbikten voor zooveel noodig, met het 
bovenstaande in kennis te stellen. 

(get.) J. W. BERGANSIUS. 

8 Juni 1905. MrnsrvE van den Minister van 
Financien aan de directeuren der registratie 
en domeinen , betreffende toepassing der 
zegelwet op afscbriften van bescbikkingen, 
bedoeld in art. 34, n°. 5, der Drankwet. 

Door een gemeente-secretaris werd inlicbting 
gevraagd omtrent de toepassing van art. 34, 
n°. 6, der Drankwet, of nl. de daar verleende 
vrijstclling van zogelrecht kan worden toe
gepast op de aan belangbebbenden uit te reiken 
afschriften van de genomen besluiten. 

Bedoeld wetsartikel stelt van zegel vrij ,,bet 
verzoekscbrift, waarbij bet verlof wordt ge
vraagd en de beschikking daarop". 

Het komt mij voor dat bet in de bedoeling 
van den wetgever heeft gelegen om daaronder 
te begrijpen bet aan de belangbebbenden uit 
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te reiken afscbrift der bescbikking de minuut; 
toch valt onder de algemeene vrijstelling van 
art. 27 A , n•. 3, der zegelwet. 

Th: verzoek U deze beslissing mede te deelen 
aan de daarbij betrokken ambtenaren in Uwe 
directie; daartoe gaat een voldoend aantal 
gesteendrukte exemplaren dezer missivehierbij. 

De Minister va.n li'inancitn, 
(get.) HARTE V. TECKLENBURG . 

10 Jtmi 1905. BESLUIT, waarbij de wetten van 
4 December 1872 (Staatsblad n•. 134) tot 
voorziening tegen besmettelijke ziekten en 
van 28 Maart 1877 (Staatsblad n•. 35) tot 
wering van besmetting door uit zee aan
komende scbepen, van toepassing worden 
verklaard op meningitis cerebrospinalis 
epidemica. S. 206. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende : 
dat bet mogelijk is, dat gevallen van me

ningitis cerebrospinalis epidemica in bet Rijk 
zonden voorkomen ten gevolgevan bet beerscben 
van die ziekte in enkele streken in bet 
buitenland; 

Gelet op artikel 1 det· wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n•. 134), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 21 Juni 1901 (Staatsblad n•. 157), 
en op artikel 2 der wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n•. 35), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 21 Juni 1901 (Staatsblad n•. 157); 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van · 18 Mei 1905 , n•. 
4820, afdeeling Binnenlandscb Bestuur ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
6 Juni 1905, n°. 14); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandscbe Zaken van 9 Juni 
1905, n•. 5584, afdeeling Binnenlandscb Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Art. 1 . De wetten van 4 December 1872 (Staats
blad n•. 134) tot voorziening tegen besmette
lijke ziekten , laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 21 J uni 1901 (Sfaatsblad n•. 157), en van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n•. 35) tot wering 
van besmetting door uit zee aankomende 
scbepen , laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
21 J uni 1901 (Staatsblad n•. 157), zijn gedll!'ende 
een jaar in h et gebeele Rijk van toepassing 
op meningitis cerebrospinalis epidemica. 

2. De voorscbriften , die in de artt. 11 , 16, 
22 en 24 van de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n•. 134) zijn gegeven ten aanzien 
van de bepaaldelijk in die artikelen genoemde 
ziekten , zijn ook van toepassing ten aanzien 
van meningitis cerebrospinalis epidemica. 

3 . Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van bet 
Staatsblad en de Staatscowra.nt, waarin bet is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Staatsblad en gelijktijdig in de Staats
courant zal worden geplaatst, en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk. den lOden J uni 1905. 
(get.) WILHELMIN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 23 Juni 1905.) 

15 Juni 1905. BESLUI1', tot wijziging en aan
vulling van de Reglementen betreffende 
de toekenning van pensioenen, gagemen
ten en onderstanden aan de militairen van 
bet ederlandsch-Indische leger en aan 
hunne weduwen en weezen. S. 206A. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien Ons besluit van 17 Febrnari 1905 
n•. 8 (Staatsblacl n•. 74); 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Kolonien van 29 April 1905, litt. C, n•. 45; 

Den Raad van State geboord (advies van 
23 Mei 1905, n•. 28) ; 

Nog gezien bet nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 9 Juni 1905, litt. C, 
n•. 15; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met nadere wijziging en aanvulling van de 

Reglementen betreffende de toekenning van 
pensioenen, gagementen en onderstanden aan 
de militairen van bet Nederlandscb-Indiscbe 
leger en aan bunne .weduwen en weezen, vast
gesteld bij Koninklijke besluiten van 24 o
vember 1859, n•. 70, 24 Augustus 1875, n•. 42, 
1 December 1879, n•. 34 en 1 Augustus 1889, 
n•. 14 (Indisch Staatsblad 1860 n•. '27 , 1876 
n•. 44, lS{lO n•. 2'2 en 1889 n•. 214) , te bepa
l en als volgt : 

Art. 1. Bui ten werking gesteld worden alle 
bepalingen, kracbtens welke de diensttijd, voor
afgegaan aan dienstinterruptie, slechts voor 
de belft in rekening gebracbt wordt bij de 
vaststelling van den voor pensioen, onder
stand of gagement geldenden dienst. 

2. De verplicbting om, ingeval van vesti
ging op vreemd grondgebied, daartoe toestem
ming te vragen en binnen bet Rijk of binnen 
zijne kolonien en bezittingen in andere werElld
deelen domicilie te kiezen , wordt opgebeven. 

3. Aan den gepensionneerden, gegageerden of 
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onderstand genietenden militair, die eenige ge
regelde Rijksinkomst geniet van eene vreemde 
Mogendheid, kan door Ons worden vergund 
bet pensioen, het gagement of den onderstand 
te bebouden , indien v66r of uiterlijk zes maan
clen nil bet aanvaarden van de betrekking, 
waaraan deze Rijksinkomst is verbonden, van 
den belanghebbende eene schriftelijke aanvraag 
tot het bekomen van Onze goedkeuring op die 
aanvaarding bij bet Departement van Kolo
nien wordt ontvangen. 

4 . § 1. Indien een gegageerde in een gesticht 
of eene instelling van weldadigbeid, door het 
openbaar gezag erkend, is opgenomen of, op 
welke wijze ook, door zoodanig gesticht of 
zoodanige instelling of door eene burgerlijke 
gemeente wordt verpleegd, worden de verpleeg
kosten, zooveel mogelijk, doch in geen geval 
tot een hooger bedrag dan vijf en vijftig cent 
per dag, uit het gagement voldaan. Bedraagt 
het gagement minder dan i•ijf en vijftig cent 
per dag, clan worden die kosten slecbts v'er
goed met het beloop van het gagement over 
bet tijdvak der verpleging. 

In beide gevallen wordt gedurende de ver
pleging, zoo mogelijk, bet volle bedrag van 
het gagement ieder kwartaal betaalbaar gesteld 
aan bet bestuur van dat gesticht, die instel
ling of gemeente, dat zijnerzijds verplicbt is 
om aan den ti tulari het bed rag ui t te keeren, 
waarmede het gagementsdeel de krachtens 
de eerste alinea verscb uldigde verpleegkosten 
overtreft. 

Ingeval het gagement over het tijdvak der 
verpleging reeds is uitgekeerd, worden gemelde 
kosten verbaald op bet gagement van het eerst
volgend kwartaal, oat de titularis weder zelf 
kan ontvangen. 

De kosten van verpleging in een landskrank
zinnigengesticht worden voldaan overeenkom
stig de claarvoor uitgevaardigde bepalingen. 

§ 2. Heeft de verpleging van den gegageerde 
plaats in eenige maritieme of militaire zieken
inrichting, of wel op eenigerlei wijze ten laste 
van de geldmiddelen van den Staat of van zijne 
kolonien en bezittingen in andere werelddee
len, - tenzij als gevolg van eene veroordeeling, 
die leidt tot gemis van het genot van gage
ment, - clan wordt die verpleging mede op 
den voet van bet bepaaide bij § 1 zooveel 
mogelijk uit het gagement bekostigd. 

Hetgeen de taat uit het gagement op die 
wijze minder terugontvangt dan vijf en vijftig 
cent per hoofcl voor elken verpleegdag, wordt 
ten laste van de Indische geldmiddelen ver
evend. 

§ 3. In Nederland is Onze Minister van Ko-

lonien en in Nederlandscl,-Indi/J de Gouverneur
Generaal bevoegd om de kosten van verple
ging van gegageerde militairen in buitenslands 
gevestigde ziekeninrichtingen of andere open
bare en bijzondere instellingen van liefdadig
beid, welke - naar hun oordeel - daarvoor 
in aanmerking komen, tot ten hoogste vijf en 
twintig cent per hoofd en per dag van de 
gagementen der verpleegden te doen inbouden 
en aan de besturen dier inricbtingen of in
stellingen te doen uitbetalen. 

De verplegingskosten znllen echter nimmer 
tot een booger bedrag dan het beloop van bet 
gagement over het tijdvak der verpleging ver
goed worden. 

Is het gagement over het tijdvak der ver
pleging reeds uitgekeerd, dan worden geen 
verpleegkosten te goed gedaan. 

§ 4. De tweede paragraaf van dit artikel is, 
bij verpleging in eime militaire ziekeninricb
ting binnen Nederlandsch-Indie, niet van toe
passing op gegageerde militairen, die beuoemd 
zijn tot of belast zijn met de waarneming van 
eene betrekking, onder genot van bezoldiging 
ten laste der geldmiddelen van Nederlandsch
Indie, en derhalve in die betrekking ter ver
pleging worden opgenomen. 

5 . § 1. Indien een gepensionneerd officier 
of een gewezen officier, wien onderstand is 
toegelegd, in een gesticht of eene instelling 
van weldadigheid, door het openbaar gezag 
erkend, is opgenomen of, op welke wijze ook, 
door zoodanige sticbting of door eene burger
lijke gemeente wordt verpleegd, worden de 
deswege verscbuldigde verpleegkosten, zooveel 
mogelijk, uit het pensioen of den onderstand 
voldaan. Gedureude de verpleging wordt, 
zoo mogelijk, bet volle bed rag van bet pensioen 
of den onderstand ieder kwartaal betaalbaar 
gesteld aan het bestuur van dat gesticbt, die 
i nstell ing of gemeente, dat zijnerzijds verplicbt 
is om aan den titulnris bet bed rag uit te keeren, 
waarmede het pensioens- of onderstandsdeel 
de verscb uldigde verpleegkosten overtreft. 

Ingeval het pensioen of de onderstand over 
het tijclvak der verpleging reeds is uitgekeerd, 
worden gemelde kosten verhaald op het pen
sioen of clen onderstand van bet eerstvolgend 
kwartaal, waarover de titularis de gelden weder 
zelf kan ontvangen. 

§ 2. H eeft de verpleging vari den gepension
neerde of onderstand genietende plaats in 
eenige maritieme of militaire ziekeninricbting, 
of we! op eenigerlei wijze ten laste van de 
geld.middelen van den Staat of van zijne ko
lonien en bezittingen in andere werelddeelen, 
- tenzij als gevolg van eene veroordeeling, 
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die leidt tot gemis van het genot van pensioen 
of onderstand, - dan wordt het ter zake van 
die verpleging verschuldigde mede op den 
voet van het bepaalde bij § 1 zooveel mogelijk 
uit het pensioen of den onderstand bekostigd. 

H etgeen de taat uit het pensioen of den 
onderstand op die wijze minder terug ontvangt 
dan het voor de verpleging verschuldigd be
drag, wordt ten la te van de Indiscbe geld
middelen verevend. 

§ 3. In Nederland is Onze Minister van Ko
lonien en in Nederlandsch-Indie de Gouverneur
Generaal bevoegd om de kosten van verple
ging in buitenslands gevestigde ziekeninrich
tingen of andere open bare en bijzondere in
stellingen van liefdadigbeid, welke - naar bun 
oordeel - daarvoor in aanmerking komen, van 
de pensioenen of onderstanden der verpleegden 
te doen inhouden en aan de besturen dier in
riehtingen of instellingen te doen uitbetalen. 

De verplegingskosten zullen echter nimmer 
tot een hooger bedrag dan bet beloop van 
het pensioen of den onderstand over het tijd
vak der verpleging vergoed worden. 

Is het pensioeu of de onderstand over het 
tijdvak der verpleging reeds uitgekeerd, dan 
worden geen verpleegkosten te goed gedaan. 

§ 4. De tweede paragraaf van dit artikel is, 
bij verpleging in eene militaire ziekeninrichting 
binnen Nederlandsch-Indie, niet van toepassing 
op gepensionneerden of onderstand genietenden, 
die benoemd zijn tot of belast 7,ijn met de 
waarneming van eene betrekking, onder genot 
van bezoldig ing ten laste der geldmiddelen 
van Nederlandsch-Indie, en derbalve in die 
betrekking ter verpleging worden opgeuomen. 

Dit besluit, dat in bet Staatsblad en gelijk
tijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in Nederland in werking op den tweeden 
dag na die plaatsing eu in Nederlandsch-Indie 
op den dag der afkondiging aldaar. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden ge7,onden aan Onzen Minister van 
Oorlog, aan den Raad van State en aan de 
A lgemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 15den Juni 1905. 
(get.) WILHELMI A. 

De Minister van Kolonien, (get.; lDENBURG. 

(Uitgeg. 29 Juni 1905.) 

15 Jimi 1905. BESLUIT. tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 385 b, laatste lid van 
bet Burgerlijk Wetboek, 7,ooals dit luidt 
ingevolge de W et van 6 Februari 1901 
(Staatsblad n•. 62). S. 207. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van 13 April 1905, n•. 421, afdeeling 3, 
onderafdeeling II, Rijkstucht- en opvoedings
wezen; 

Overwegende, dat volgens artikel 385b, laatste 
lid van het Burgerlijk Wetboek, zooals dit 
luidt ingevolge de vVet van 6 Ji'ebruari 1901 
(Staatsblacl n°. 62), bij algemeenen maatregel 
vaI\ bestuur moet worden geregeld de samen
stelling van de voogdijraden, hun aantal, res
sort en zetel , en wijze waarop zij bun werk
kring vervullen, alsmede de wijze waarop de 
door de voogdijraden gemaakte kosten door 
den Staat worden betaald en verantwoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Mei 1905, n° . 27) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juni 1905, n°. 370, 
afdeeling 3, ondet·afdeeling 11, Rijkstueht- en 
opvoedingswezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de wet van 6 Februari 1901 (Staatsblad 
n°. 62), te bepalen als volgt : 

Art. 1. In het rechtsgebied van iedere 
arrondissements-rechtbank is een voogdijraad 
gevestigd, met uitzondering van dat van de 
arrondissements-rechtbanken te Breda, 's Gra
venhage, Rotterdarn en Amsterdam, waarin twee 
voogdijraden gevestigd zijn. 

De vooguijraden hebben hun zetel in de 
arrondissements-hoofdplaatsen en in de ge
meenten Tilburg en Leiden. 

2 . Me_t uitzondering van de voogdijmden te 
Breda, Ti/bur_q, 's Gravenhage, Leiden, Rotter
dam en Amsterdam strekt zich bet ressort van 
een voogdijraad uit over het geheele rechts
gebied van de arrondissements-rechtbank. 

H et ressort van den voogdijraad te Breda 
strekt zieh uit over de kantons Breda, Zeven
bergen en Be;rgen op Zoom; dat van den voogdij
raad te Tilbi11rg over de kantons Tilburg en 
Oosterhout. Het ressort van den voogdijraad 
te 's Gravenhage strekt zich uit over de kan
tons 's Gravenhage en Delft; dat van den 
voogdijraad te Leiden over de kantons Leiden 
en Alphen. Het ressort van den voogdijraad 
Rotterdam I strekt zich uit over de kantons 
Rottenlam n°. 1 en n•. 2; dat van den voogdij
raad Rotterdam II over de kantons Rotterdam 
n°. 3, Schiedam, Gouda, Schoonhoven, B,·iel/e 
en Sommelsdijk. Het ressort van den voogdij
raad Amsterdam I strekt zich uit over de 
kantons Amste;rda,n n°. 1 en n•. 2; dat van 
den voogdijraad Amsterdam II over de kantons 
Amsterdam n°. 3 en n•. 4 en Hilversu,n. 
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3. Iedere voogdijraad is samengesteld uit 
een door Ons te bepalen oneven aantal leden, 
dat den voorzitter inbegrcpen, ten minste 5 
en ten hoogste 11 bedraagt. 

De leden hebben hun woonplaats binnen 
het arrondissement, waarin de voogdijraad 
gevestigd is. 

De voogdijraad wordt bijgestaan door een 
secretaris , die, behoudens ontheffing door Ons, 
den voogdijraad gehoord, te verleenen, zijn 
vast en voortdurend verblijf heeft in de ge
meente, waar de voogdijraad is gevestigd of 
binnen den afstand van duizend meters daar
buiten. 

4. De leden en de secretaris worden door 
Ons benoemd en ontslagen. 

De benoeming geschiedt voor den tijd van 
6 jaar, met dien verstande, dat van de leden 
met uitzondering van den voorzitter, de helft 
aftreedt om de 3 jaar volgens een door Onzen 
Minister van J ustitie goedgekeurden rooster. 
De aftredende leden en secretaris zijn terstond 
berbenoembaar, 

Die ter vervulling eener plaats, buiten den 
bij den rooster bepaalden tijd opengevallen, tot 
lid benoemd is, treedt af op het tijdstip, 
waarop degene in wiens plaats bij is benoemd, 
moest aftreden, 

Voor de benoeming van de leden van den 
voogdijraad met uitzondering van den voor
zitter wordt Ons, overeenkomstig bet bepaalde 
bij het volgende artikel, een alpbabetisch in
gericbte aanbeveling van twee personen aan
geboden, om daarop zoodanig acbt te slaan 
als Wij dienstig zullen oordeelen. 

De benoeming en bet ontslag van den secre
taris beeft plaats den voogdijraad gehoord. 

Het in bet voorgaande lid bepaalde omtrent 
de benoeming van den secretaris geldt niet bij 
de eerste samenstelling van de voogdijraden. 

5. Bij de eerste samenstelling van de voogdij
raden wordt de aanbeveling voor de belft van 
het aantal der behalve den voorzitter te be
noemen leden opgemaakt door Onzen Oom
missaris in de Provincie en voor de wederhelft 
door den President der arrondissements
rechtbank. 

Daarna wordt de vereischte aanbeveling op
gemaakt door Onzen Oommissaris of door den 
President der arrondissements-rechtbank, na 
wiens aanbeveling in de dan openvallende 
plaats te voren was voorzien. 

Bij latere vermeerdering van het aantal leden 
wordt de aanbeveling opgemaakt op gelijke 
wijze als is voorgeschreven bij het eerste lid 
van dit artikel. 

6 . Wanneer een plaats van lid openvalt, 

waarin na ontvangst eener aanbeveling moet 
worden voorzien, geeft de voorzitter daarvan 
onverwijld kennis aan Onzen Oommissaris in 
de Provincie of aan den President der arron
dissements-rechtbank, die de aanbeveling moet 
indienen . 

Ingeval van periodieke aftreding geschiedt 
die kennisgeving drie maanden voor het tijd
stip van aftreding. 

Van de periodieke aftreding van den voor
zitter of van den secretaris geeft eerstgenoemde 
drie maanden voor het tijdstip van aftreding 
kennis aan Onzen Minister Yan Justitie. 

7 . Bij ontstentenis of afwezigheid wordt de 
voorzitter vervangen door het in achtereen
volgende dienstjaren oudste lid. 

Bij gelijken diensttijd gescbiedt de rang
regeling naar de rangschikking der benoemings
besluiten of hebben benoemingen plaats gehad 
bij hetzelfde besluit naar de rangschikking 
der benoemden in dat besluit. 

Bij ontstentenis of afwezigheid wordt de 
secretaris vervangen door een door den voor
zitter aan te wijzen lid. 

8. De leden en de secretaris ontvangen ver
goeding voor reis- en verblijfkosten. 

De secretaris geniet een jaarwedde. 
9. De voogdijraad kan in elke gemeente, 

gelegen binnen zijn ressort, onder goedkeuring 
van Onzen Minister van Justitie, agenten be
noemen. 

Deze agenten ontvangen vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten, wanneer zij zich op 
last of met macbtiging van den voogdijraad 
van bunne woonplaats hebben te verwijderen. 

10. Alie van den voogdijraad uitgaande 
stukken worden onderteekend door den voor
zitter en den secretaris . 

11 . De voogdijraad kan in ieder bijzonder 
geval bij besluit een of meer zijner leden 
macbtigen tot bet verricbten van handelingen 
tot welke de voogdijraad bevoegd is , en tot 
het . verstrekken van de inlichting of voor
lichting, die ter voldoening aan de wettelijke 
voorscbriften van den voogdijraad kunnen 
worden gevraagd. 

Het afschrift van bet besluit strekt voor 
zooveel noodig tot bewijs van de verleende 
machtiging. 

12. Geen besluit van den voogdijraad is 
wettig, tenzij het is genomen in eene vergade
ring, samengesteld uit meer dan de belft der 
leden. 

f3 . Iedere voogdijraad stelt een reglement 
v>ist, hetwelk de goedkeuring van Onzen Mi
nister van Justitie behoeft, en waarin wordt 
geregeld: 
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1° . .de dagen en uren der gewone vergade
ringen; 

2<>. de wijze waarop gewone en buitengewone 
vergaderingen worden belegd; 

3°. de orde der werkzaamheden op gewone 
vergaderingen; 

4°. de wijze van stem.men op de vergade
ringen en aan welke vereischten, behalve het 
in artikel 12 genoemde, een besluit beeft te 
voldoen om als wettig genomen te worden be
scbouwd ; 

5°. de verdeeling der werkzaambeden tusschen 
de leden; 

6°. de instructie voor den secretaris; 
7°. de instructie voor de agenten ; 
8°. de wijze van verantwoording en bebeer 

van de gelden, die aan den voogdijraad worden 
uitgekeerd ingevolge het bepaalde in de arti
kelen 374g, 374h, 440c van bet Burgerlijk 
Wetboek en de wijze waarop die uitkeeringen 
worden verantwoord aan de wettelijke ver
tegenwoordigers der minderjarigen te wier be
boeve zij zijn gescbied. 

Wijzigingen in bet reglement beboeven de 
goedkeuring van Onzen voornoemden Minister. 

14. Het door den voogdij raad vastgestelde 
reglement wordt, zoodra bet de vereischte 
goedkeuring beeft bekomen, door de zorg van 
Onzen Minister van Justitie afgekondigd in 
de Nederlandsche Staatscouranf. 

Met wijzigingen in bet reglement wordt op 
gelijke wijze gebandeld. 

15. Zoo spoedig mogelijk nadat een voogdij
raad zal zijn samengesteld, zal in een of meer 
in bet arrondissement verschljnende dagbladen 
van wege dien raad mededeeling worden ge
daan van de plaats waar en van de dagen en 
uren waarop de gewone vergaderingen van 
den voogdijraad zullen worden gebouden, als
mede van de plaats waar en van de uren 
waarop de secretar is van den raad dagelijks 
voor het publiek te spreken zal zijn. 

Op dezelfde wijze wordt mededeeling gedaan 
wanneer in de in bet voorgaande lid bedoelde 
regeling wijziging wordt gebracbt. 

16. Door Ons wordt jaarlijks een bepaalde 
som ter beschikking gesteld van elken voogdij
raad, bestemd tot bet doen van de uitgaven 
waartoe de voogdijraad gehouden is, de bureel
kosten daaronder begrepen. 

De verantwoording dier som geschiedt jaar
lijks aan Onzen Mini~ter van J ustitie, onder 
bijvoeging der belegstukken tegelijk met de 
inzending van bet verslag, bedoeld bij artikel 
20. Voor uitgaven beneden een bedrag van 
drie gulden behoeven geene scbriftelijke kwij
tingen te worden overgelegd. 

17. Mededeelingen of verzoeken die bij een 
anderen voogd.ijraad zijn ingekomen dan bij 
dien aan wien zij hadden behooren te worden 
gericbt, worden onverwij ld doorgezonden aan 
laatstbedoelden voogdijraad met gelijktijdige 
kennisgeving van de doorzending aan den af
zender. 

18. De secretaris houdt de notulen der ver
gadering zoodanig dat ten aanzien van iedet· 
besluit hlijkt hoeveel leclen tot bet nemen 
daarvan bebben medegewerkt en met boeveel 
stem.men voor en hoeveel stemmen tegen bet 
besluit is genomen. 

De secretaris is verplicbt aan den president 
der arrondissernents-rechtbank desverlangd af 
te geven door hem onderteekencle uittreksels 
uit bet in bet voorgaande lid bedoelde register. 

19. De voogd.ijraad kwijt zicb van de op
dracbten, waarmede Onze Minister van J ustitie 
hem in aangelegenheden, minderjarigen be
treffencle, belast. 

20. I ede 1·e voogdijraad zenclt jaarlijks v66r 
1 April aan Onzen Minister van Justitie een 
beredeneercl verslag van zijne werkzaamheden 
in bet vorige jaar en deelt dit in afschrift 
mede aan de arrondissements-recbtbank. 

Het verslag wordt ingericht overeenkomstig 
voorschriften van Onzen Minister. 

Tegelijk met voormeld verslag, wordt door 
den voogd ijraad aan Onzen voornoemden Mi
nister gezonclen een staat, houdende opgave 
van de in bet afgeloopen jaar, ingevolge de 
artikelen 374g, 374h en 440c van h et Burgerlijk 
Wetboek door den voogdijraad ontvangen en 
betaalde uitkeeringen. 

Onze Minister van Justitie is 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 en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 15den Jun i 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, (get.) J. A . LOEFF. 

(Ui tgeg. 17 Juni 1905.) 

15 Juni 1905. BESLUlT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 39sexies van bet 
Wetboek van Strafrecht, zooals dit luidt 
ingevolge de wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n•. 63). S. 208. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 13 April 1905, n• . 421, afdeeling 3, 
onderafdeeling II, Rijkstucht- en opvoedings
wezen; 
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Overwegende, dat -rnlgens artikel 39sexies 
van het Wetboek van Strafrecht, zooals dit 
luidt ingevolge de wet van 12 Februari 1901 
(Staatsb lad n°. 63), bij algemeenen maatregel 
van bestuur moeten worden vastgesteld het 
formulier van den verlofpas en de verdere 
voorscbriften ter uitYoering van de artike
len 39qi.ater en 39qi,inquies van genoemd 
wetboek: 

Den Raad van State geboord (advies van 
23 Mei 1905, n°. 27); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juni 1905, n°. 370, 
afdeeling 3, onclerafdeeling II, Rijkstucbt- en 
opvoedingswezen : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de wet van l:l Februari 1901 (Staa tsblad 
n°. 63), te bepalen als volgt: 

Art. 1. Het besluit bedoeld bij artikel39qua.ter, 
lid 1, van het W etboek van Strafrecht, wordt 
genomen op met redenen omkleed voorstel of 
na ingewonnen gevoelen van bet hoofd van 
het rijksopvoed ingsgesticht, waar de veroor
deelde zich bevindt, of van bet bestuur der 
vereeniging, stichting of instelling, waaraan 
hij is toevertrouwd. 

Het voorstel of ad vies, bedoeld bij het vorig 
lid, houdt in : 

1°. de zoo nauwkeurig mogelijke aanduiding 
van den persoon des veroordeelden ; 

2°. mededeelingen omtrent bet beroep of 
bedrijf, dat hij tijdens den duur van de dwang
opvoeding heeft geleerd, 7.ijn gedrag gedurende 
dien tijd, en de mogelijkheid om bij invrijheid
stelling in eigen onderhoud te voorzien, en 
in verband biermede een voorstel omtrent de 
wijze van verstrekking der uitgaanskas; 

3°. de voorwaarden welke, naar b et oordeel 
van het hoofd of het bestuur in elk bijzonder 
geval aan de opschorting zouden behooren te 
worden verbonden, als hoedanig kan worden 
gesteld het verblijf in of buiten een bepaalde 
plaats. 

Bij het voorstel of ad vies vorden overgelegd: 
1°. een relaas van verhoor van den veroor

deelde, bevattende de verklaringen van de7.en 
omtrent de gemeente waarheen hij zich in 
geval van opschorting denkt te begeven en de 
wijze waarop hij voornemens is alsdan in zijn 
onderhoud te voorzien ; 

2°. zoo mogelijk de onderteekende verklaring 
van dengene, die zich bereid heeft verklaard 
om den veroordeelde na opschorting te onder
bouden of in dienst te nemen. 

2 . Het besluit tot opschorting wordt mede
gedeeld aan het open baar ministerie bij het 

1905. 

rechterlijk college, dat de veroordeeling heeft 
uitgesprok.en, alsmede zoo aan den veroor
deelde bij dat besluit een bepaalde verblijf
plaats is aangewezen of een of meer verblijf
plaatsen zijn ontzegd, aan bet hoofd of de 
boofden der politie van de betrokken gemeente 
of gemeenten en aan den officier of de offi
cieren van justitie in bet arrondissement of 
de arondissementen, waartoe zoodanige plaats 
of plaatsen bebooren. 

3. Bij de invrijheidstelling wordt aan den 
veroordeelde een verlofpas uitgereikt, volgens 
bet formulier aan dit besluit gebecht. 

4. Ingeval v66r de opscl10rting de voor
ziening van regeeringswege in de opvoeding 
van den veroordeelde reeds voorwaardelijk is 
geeindigd, is hetgeen artikel 1 bepaalt ten 
aanzien van het hoofd of het bestuur, van 
toepassing op hem, die met het toezicbt over 
den veroordeelde is belast. 

Over bet ingevolge bet vorig lid gedaan 
voorstel of uitgebracht gevoelen wordt gehoord 
bet hoofd van bet rijksopvoedingsgeeticht, 
waarin de veroordeelde zich bevond bij het 
voorwaardelijk eindigen der voorziening in 
zijne opvoeding van regeeringswege, of bet 
bestuur der vereeniging, stichting of instelling, 
waaraan hij op dat tijdstip was toevertrou wd. 

5. De veroordeelde is verplicht binnen 
2•maal 24 uur na ingang van de opschorting 
zijn verlofpas te vertoonen aan bet boofd der 
politie van de gemeente, waartoe de hem aan
gewezen verblijfplaats behoort, of, bij gebreke 
van zoodanige aanwijzing, van die, waar hij 
verblijf wenscht te bouden. 

Zoolang het besluit tot opschorting ber
roepen kan worden, geldt betzelfde bij ver
andering van woonplaats, indien deze hem 
nader als voorwaarde wordt gesteld, of hem 
daartoe de bevoegdheid niet is ontzegd. In 
dit laatste geval moet hij den pas tcvens ten
minste 8 dagen voor zijn vertrek vertooncn 
aan het hoofd der politie van de gemeente 
van vertrek, welke ambtenaar van de voorge
nomen ,·erandering van verblijfplaats ten spoe
digste mededeeling doet aan dien van de ge
meentc. waarheen de veroordeelde zicb be• 
geveu wil. 

6. De hoofden van pol itie bij h e t vorig 
artikel bedoeld teekenen den pas voor ,,gezien" 
en geven van de aanbieding of van bet ver
zuim daarvan onmiddellijk kennis aan den 
officier van justitie in het arrondissement, 
waartoe bun gemeente behoort, welke voor 
mededeeling aan het Departement van Justitie 
zorg draagt. 

Voormelde officier neemt bij verzuim van 
19 
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aangifte onmiddellijk de noodige maatregelen 
tot opsporing van den nalatige. 

7. De veroordeelde is verplicbt, zoolang zijn 
straftijd niet is verstreken van den hem uit
gereikten verlofpas ten alien tijde inzage te 
verleenen aan de in bet eerste lid van arti
kel 39quinquies van bet W etboek van Straf
recht aangewe7.en ambtenaren, tot welk einde 
hij bij elke verwijdering buiten de gemeente, 
waar hij verblijfplaats heeft, dezen pas ten 
alien tijde bij zich moet dragen. 

8 . W ordt den veroordeelde door Ons ver
mindering van straf verleend, zoo geschiedt 
h iervan aanteekening op den verlofpas door 
of op last van den ambtenaar van bet open
baar ministerie, te wiens kennis bet daartoe 
strekkend besluit wordt gebracht. 

Op gelijke wijze geschiedt aanteekening van 
wijzigingen in de aan den veroordeelde bij de 
opscborting gestelde voorwaarden. 

9 . Ingeval van verlies of vermissing van den 
verlofpas doet de veroordeelde daarvan onmid
delliijk aangifte bij een cler ambtenaren be
doelcl blj bet eerste lid van artikel 39quinquies 
van bet W etboek van Strafrecht, onder opgaaf 
van de omstancligheden, waaronder zulks heeft 
plaats gehad. 

Den aangever wordt een bewijs van deze 
aangifte afgegeven door bedoelden ambtenaar, 
die zorgt voor de onmiddellijke toezending van 
de aangifte aan bet Departement van Justitie 
onder bijvoeging van zoodanige inlichtingen 
als ter zake d ienende worden geacht. 

H et hoofd van voormeld Departement kan 
den aangever een duplicaat-verlofpas doen 
nitreiken. 

Zoolang zulks niet is gescbied geldt hetgeen 
omtrent de verplichting tot vertoonen van den 
verlofpas is bepaald, ten aanzien van bet afge· 
geven bewijs. 

10. De kennisgeving van de aanhouding be
doeld bij bet eerste lid van artikel 39quinquies 
van bet Wetboek van Strafrecht geschiedt 
onder toezending van een proces-verbaal ver
meldende de redenen, die tot de aanhouding 
hebben geleid, en zoo mogelijk met bijvoeging 
van den verlofpas. 

Geschiedt de aanhouding op bevel van het 
hoofd der gemeente-politie, zoo geeft deze 
ambtenaar daarvan tevens onmiddellijk kennis 
aan den officier van justitie in het arrondisse
ment, waarin de gemeente is gelegen. 

11. Wanneer het hoofd van het Departe
ment van J ustitie besluit tot herroeping van 
de opscborting, wordt zulks gebracht ter ken
nis van den ambtenaar van bet openbaar mi
nisterie bij bet rechterlijk college, dat de straf 

heeft opgelegd, die voor de onverwij lde uit
voering zorg draagt. 

Gelijktijdig geschiedt kennisgeving van dat 
besluit aan bet gezag, dat de voorloopige aan
houding bewerkstelligde en aan hen, die inge
volge artikel 1 of artikel 4 een voorstel tot 
opschorting hebben gedaan of ter zake zijn 
gehoord. 

12. Worden in bet geval bedoeld bij arti
kel 10 geen termen gevonden tot herroeping, 
zoo wordt zulks, onder bijvoeging van den 
overgelegden verlofpas, gebracht ter kennis 
van den bij dat artikel bedoelden officier van 
justitie, die voor de opheffing van de aanhou
ding en de wederuitreiking van den pas zorg 
draagt. 

Van de aanhouding en de opheffing geschiedt 
in dat geval door dien officier aanteekening 
op den verlofpas. 

13. De inboud van den verlofpas, de her
roeping van bet besluit tot opscborting en de 
aan een veroordeelde, wiens straf is opgeschort, 
verleende vermindering van straf, worden door 
de · zorg van bet Departement van Justitie 
gebracht ter kennis van de ambtenaren van bet 
openbaar ministerie bij de hoven en de recht
banken, voor zoover zulks niet reeds is ge
schied ingevolge de voorschriften van de vorige 
artikelen van dit besluit. 

14. De inhoud van dit beslnit en van de 
artikelen 39ter, 39quater, 39quinquies en 39sexies 
van bet Wetboek van Strafrecht worden ver
meld op den verlofpas. 

Ooze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het L oo, den 15den Juni 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, !,get.) J. A. LoE~'l' . 
(Uitgeg. 17 Juni 1905.) 

FORMULIER bedoeld bij artikel 3 van het 
Koninklijk besluit van den 15den Jimi 
1905 (Staatsblad n°. 208). 

Opschorting van tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraf. 

Verlofpas voor 
Signalement . 

D e Minister van Justitie, 

Gelet op artikel 3 van het Koninklijk be
sluit van . . 

Gezien zijn beschikking van . 
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waarbij (volgt inhoud van het besluit tot op
schorting) 

Gelast dat aan genoemde . 
bij diens im rijheidstelling deze verlofpas zal 
worden uitgereikt. 

Gedaan te 's Gravenhage, den 

De Minister voornoenid, 

Gezien door het hoofd der gemeente-politie 
te ........ den ... . ... . 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 15den 
Juni 1905 (Staatsblad n•. 208). 

Mij bekend, 
De Minister van Justitie, (_get. ) J. A. L oEF]'. 

15 Jimi 1905. BESLUI'.l', tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoelcl in de artikelen 3 en 21 cler 
wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad 
n•. 64). S. 209. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op devoordracht van Onzen Minister van J usti
tie van 13 April 1905, n•. 421, afdeeling 3, onder
afdeeling II, Rijkstucbt- en opvoeclingswezen; 

Overwegende, dat volgens de artikelen 3 
en 21 der W et van 12 Februari 1901 (Staats
blad n•. 64) - in verband met artikel 39bis 
van het W etboek van Strafrecbt, zooals dit 
luidt ingevolge de wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblacl n•. 63) - bet aantal en de plaatsen 
van vestiging der tuchtscholen en der rijks
opvoedingsgestichten bij algemeenen maatregel 
van bestuur moeten worden bepaald, en het 
beheer en de inrichting der tuchtscholen en 
der rijksopvoedingsgestichten ; de voorwaarden 
bedoeld bij de artikelen J 2 en 15; bet toezicbt 
bedoeld bij artikel 13 en de wijze van bepaling 
en van toekenning der subsidie, bedoeld bij de 
artikelen 12 en 15; de toepassing van de maat
regelen, bedoeld bij artikel 12, artikel 16 en 
artikel 18 van eerstvermelcl'e wet, alsmede de 
functien van bet Algemeen College van Toe
zicht, Bijstand en Advies en de wijze, waarop 
deze worden uitgeoefend, naar de beginselen 
van evenvermelde wet nader moeten worden 
geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur; 

Den Raad van State geboord (advies van 
23 Mei 1905, n•. 27); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juni 1905, n•. 370, 
afdeeling 3,.:onderafdeeling II, Rijkstucbt- en 
opvoeclingswezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de Wet van 12 Februari 1901 (Staats
blad n•. 64), te bepalen als volgt: 

HOOFDS T UK I. 

Plaatsiug in lle Tuchtscholen. 

TITEL I. 

ALGF.MEENE B}:PALINGEN BETREF]'ENDE DE 

'l 'UCHTSCHOLEN. 

Art. 1. Het aantal der tuchtscholen wordt 
bepaald op vijf. 

De tucbtscholen zi~n gevestigd voor de jon
gens te Ginneken, Ha,·en , Nij,negen en Velsen 
en voor de meisjes te Zeist. 

TITEL II. 

INRICH'l'ING EN BEHEER DER 'l'UCU'l'SCIIOL EN. 

§ 1. Inricbting. 

2. I edere tucbtscbool is ingericbt tot ver
pleging . in gemeenschap, met uitzondering van 
een afdeeling, die gelegenbeid geeft tot ver
pleging in afzondering. 

3. De verpleegden in gemeenschap worden 
gedurende den nacht onderling afgezonderd. 

In bijzondere gevallen kan de directeur dien
aangaande andere schikkingen treffen. 

§ 2. Personeel. 

a. Algenieene bepalingen. 

4 . Aan bet boofd van iedere tucbtscbool 
voor jongens staat een directeur, aan bet boofd 
der tucbtscbool voor meisjes een directrice, 
die het bebeer daarover voeren onder toezicbt 
der Commissie van Toezicht. Onder de be
naming directeur wordt v0<;>r zooveel niet het 
tegendeel blijkt, mede verstaan de directrice 
van de tucbtscbool voor meisjes. 

De categorieen en bet aantal der verdere 
beambten worden door Onzen Minister van 
J ustitie naar gelang der beboefte bepaald. 

5. Voor den directeur wordt een instructie 
door Onzen Minister van Justitie vastgesteld , 
voor de overige beambten door den directeur 
onder goedkeuring van Onzen Minister. 

6. Bij bet aanvaarden bunner betrekking 
leggen de directeur en de verdere beambten 
een eed of belofte af. 

De directeur doet dit ten overstaan van den 
voorzitter der Commissie van Toezicht, de ver
dere beambten ten overstaan van den directeur. 

Het formulier van den eed en van de belofte 
worden door Onzen Minister van Justitie 
vastgesteld. 

Bij verplaatsing of bevordering beboeven eed 
of belofte niet andermaal te worden afgelegd. 

19* 
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7. Onze .liinister van J ustitie i bevoegd 
den directeur hetzij met behoud rnn jaarwedde 
hetzij met geheelen of gedeel!.elijken stilstand 
daarvan in zijn betrekking te sehorsen. 

Ten aanzicn van de overige beambten komt 
de bevoegdheid tot zoodanige schorsing voor 
ten boogste veertien dagen aan deu directeur 
toe onder goedkeuring van Onzen )iinister. 
Schorsing voor langeren tijd kan alleen door 
Onzen Minister worden opgelegd. 

8 . Bij ontstentenis van den directeur treft 
Onze 1iniste!' van J ustitie, bij die van andere 
beambten de directenr, onder goedkeuring van 
Onzen Minister, de noodige voorzieningen. 

9 . Ten aanzien van onderscheidingsteekcnen 
en uniform-kleeding van het personeel geeft 
Onze Ministel' van Jnstitie de vereischte voor
schriften. 

De kosten kunuen wordeu gebracht ten laste 
van het Rijk. 

b . Bepalingen betreffende het gehee/e personeel. 

10. De ledeu van het personeel genieten 
eene vaste jaarwedde, waarvan het minimum 
en het maximum worden bepaald bij Konink
lijk Besluit. 

De directeuren der tuchtscholen voor jongens 
hebben kosteloos genot van ambt woning, de 
directrice van d ie voor meisjes geniet koste
looze inwoning. Aan andern beambten kan 
ecrst- of laatstbedoeld genot worden toegekend. 

Aan inwonende beambten wordt kostelooze 
voeding verstrekt. 

11. De leclen van bet pel'soneel en !um ge
zinnen bebben aanspraak op kostelooze genees
kundige behandeling en op kostelooze ver
strekking van geneesmiddelen, mits zich onder
werpende aan de bepalingen omtrent den 
geneeskundigen dienst vastgesteld. 

Deze bepaling is niet van toepa sing op hen, 
wier betrekking aan de tuchtscbool bet karakter 
draagt van een bijbetrekking. 

12. Bebalve uit de voor hen bestemde biblio
theek kunnen de leden van het personeel ook 
uit die voor de verpleegden boeken ter le?.ing 
bekomen, een en ander naar regelen door clen 
directeur te stellen. 

13. Bij beboorlijke dienstvervulling wordt 
aan de leden van bet personeel, die dit ver
langen, jaarlijks veertien dagen verlof toe
gekend. 

Dit verlof wordt aan den directcur door 
Onzen Minister van Justitie, aan de o,·erige 
beambten door den directeur verleend. 

Buitengewoon verlof wordt alleen door Onzen 
Minister toegestaan. 

14 . Ingeval van verplaat ing met of zonder 

bevordering - zij bet ook op eigen verzoek -
kunnen de daardoor veroorzaakte kosten door 
Ons geheel of gedeeltelijk van Rijkswege 
worclen vergoed. 

15. Bij het bezoeken van tuchtscholen door 
de daartoe aangewezen autoriteiten is het per
soneel verplicht tot bet geven van alle ge
wenschte inlichtingen. 

16. De leden van het personeel mogen geen 
andere bediening bekleeden of beroep uit
oefenen dan met goedvinden van Onzen Mi
nister van J ustitie. 

Zij mogen midclellijk noch onmiddellijk 
nering drijven. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op 
hen, wier betrekking aan de tuchtsschool het 
karakter draagt van een bijbetrekking. 

c. Bepalingen betl-effende den dfreclew· in 
het bijzonder. 

17. De directeur is ofdergeschikt aan Onzen 
Minister van Justitie en verplicht diens be
Vfllen op te volgen. 

18. De directeur is vPrantwoordelijk voor 
den goeden gang van zaken in het gesticht. 

Hij waakt voor de naleving van de wettelijke 
en administratieve voorschriften. 

Ingeval van noodzakelijkheid treft hij zoo
danige maatregelen als door cle omstandig
heden geboden zijn. 

19. De directeur mag nimmer zonder voor
kennis van den voornitter der Commissie van 
Toezicht des nachts buiten het gesticht of 
zijn woning verblijven. 

20. Behoudens nadet·e goedkeuring van 
Onzen Minister van J ustitie is de directeur 
bevoegd, om bij bestaancle noodzakelijkheid 
wegens ziekte of verlof tijdelijke plaatsver
vangende beambten in clienst te nemen. 

21. De directeur doet jaarlijks verslag om. 
trent het door hem gevoerd beheer en den 
toestand van het gesticht naar bepalingeu door 
Onzen Minister van Justitie vastgesteld. 

Buitengewone voorvallen breugt de directeur 
onvcrwijld ter kennis van Onzen Minister. 

22. De directeur stelt een dagverdeeling 
vast welke aan de goedkeuring van Onzen 
Minister van .Justitie onderworpen is. 

d. Bepalingen befrejfende de overige beanibte1i 
in het bijzonder. 

23. De overige beambten zijn ondergesch ikt 
aan den directeur en verplicht diens bevelen 
op te volgen. 

24. Hun werkzaamheden worden, voorzoover 
zulks niet op andere wijze is geschied, door 
den directeur geregeld en verdeeld. 
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TITEL III. 

VERPLEEGDEN. 

§ 1. A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 

25. Bij aankomst in de tuchtsehool worden 
de verpleegden in ontvangst genomen door 
den directeur, die de voor hun opneming 
noodige maatregelen treft. 

26. Geldswaarden op de verpleegden aan
getroffen of te hunnen behoeve ontvangen 
worden in de uitgaanskas gestort. 

27. Omtrent iederen verpleegde worden ge
houden alle aanteekeningen, die van beteekenis 
zijn voor de kennis van zijn persoonlijkheid; 
daarbij behoort een uitvoerige en zoo nauw• 
keurig mogelijke beschrijving van zijn afkomst 
en verleden, zijn lichamelijken en zijn geeste
lijken toestaud. 

Omtrent de inrichting van die aanteekenin
gen en van de persoonsbeschrijving geeft Ooze 
Minister van Justitie voorschriften. 

28. Voor de verpleegden, in de tuchtscholen 
slechts opgenomen voor den tijd van ten hoog
ste een maand, is bet opmaken der in arti
kel 27 bedoelde peraoonsbeschrijving niet ver
plichtend. 

29. De directeur doet een week na de op· 
neming en verder zoo vaak hem zulks wen
schelijk voorkomt berichten betreffende de 
verpleegden toekomen aan hun ouders of 
voogden. 

30. In buitengewone gevallen, ter beoordee
ling van Onzen Minister van J ustitie, kan aan 
verpleegden met machtiging van Onzen Minis
ter, onder de door dezen te stellen waarborgen, 
worden vergund tijdelijk de tuchtschool, waarin 
zij zijn opgenomen, te verlaten. 

31. De briefwisseling van of met verpleeg
den staat onder controle van den directeur. 

32. Op tijden in het huishoudelijk reglement 
te bepalen, kan aan verpleegden worden toe
gestaan, bezoeken van familie- of andere be
trekkingen te ontvangen. 

Omtrent de toelating van de zich aanmel
dende personen beslist de directeur, beboudens 
beroep op Onzen Minister. 

§ 2. Mater i e e I e v er z or gin g. 

33. De directeur treft, zoo noodig in over
leg met den geneesbeer, alle maatregelen, die 
in bet belang der lichamelijke reinheid van de 
verpleegden noodig zijn. 

34. Verpleegden wier plaatsing in een tucht• 
school is bevolen voor !anger dan een maand, 
worden van Rijkswege gekleed ; de overigen 
alleen voor zoover daaraan behoefte bestaat. 

De eigen kleederen van verpleegden, die niet 
mogen worden gebrnikt en niet tot bet einde 
van den verpleegtijd kunnen worden bewaard, 
worden aan de onders of voogden terugge
zonden. 

35. De voeding der verpleegden wordt ge
regeld door Onzen Minister van ,Justitie. 

Voor de voeding van hen, wier gewndheids
toestand buitengewone maatregelen te dezen 
aanzien noodig maakt, geeft \J.e geneesheer in 
elk bijzoucler geval de noodige voorschriften. 

36. In de levering van alle benoodigdheden 
wordt bij voorkeur door jaarlijksche openbare 
aanbesteding voorzien. 

37 . Alie verpleegden nemen dagelijks, wan
neer het weder dit toelaat, beweging in de 
open lncht. 

§ 3. Geneesknndige behandeling. 

38. Alie Yerpleegden worden aan een voort
durend nanwgezet geneeskundig toezicb t on
derworpen. 

Dit toezicht omvat ook hun geestelijken 
toestand. 

39. De geneeskundige dienst wordt nitge
oefend onder het algemeen toezicht van den 
inspectenr van den geneeskundigen dienst der 
landmacht. 

40. Indien de waarneming van den genees
kundigen dienst is opgedragen aan een officier · 
van gezondheid in actieven dienst, ontvangt 
deze ten laste der begrooting van het JJepar
tement van J usti tie een toelage boven zijn 
activiteitstraktement. 

41 . De geneesmiddelen worden op plaatsen, 
waar gurnizoen aanwezig is, uit de garnizoens
apotbeek geleverd. 

De militaire apotheker ontv:mgt daarvoor 
ten laste der begrooting van het Departement 
van J ustitie een toelage boven zijn activitei ts
traktement. 

Is er geen garnizoen aanwezig, dan wordt 
de levering van geneesmiddelen bij contract 
opgedragen aan een apotheker. Dit contract 
wordt door Onzen Minister van Justitie v66r 
de goedkenring onderworpen aan de beoordee
ling van den inspecteur van den geneeskundi
gen dienst der landmacht. 

42. Behoudens het bepaalde bij het vorig 
artikel worclen de vereischte genees:, verband
en verdere hulpmiddelen voor den geneeskun
digen dienst geleverd nit 's Rijks magazijn van 
geneesmiddelen te Amsterdam. 

De kosten van deze verstrekkingen en van 
de leveringen nit de garnizoensapotbeken ko
men ten Jaste der begrooting van bet Depar
tement van Justitie. 
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§ 4. In cl e e I i n g cl er v e r p I e e g cl en 
i u k I ass en. 

43 . De verpleegclen worden ingedeeld in 
vier kl assen. 

De eerste klasse is bestemd voor opneming 
van alle nieuw inkomenden. 

De tweede klasse is bestemd voor opneming 
van hen, die uit de eerste klasse worden ont
slagen en van hen, wier geclrag in de derde 
klasse niet blijft voldoen aan de eiscben voor 
verblijf in die klasse te stelleu. 

De derde klasse is bestemd voor opneming 
van hen, d ie in de tweede klasse door goed 
geclrag blijk bebben gegeven van goeden wil. 

De vierde klasse is bestemd voor opneming 
van hen, die zicb in de. tweede klasse aau 
voortgezet wangeclrag scbulclig maken. 

De incleeling in de tweede, derde en vierde 
klasse gescb iedt door ;len directeur na overleg 
met daartoe bij het huishoudelijk reglement 
aan te wijzen beambten . 

44. De verpleegden der eerste klasse worden 
van elkander en van die der overige klasseu 
afgezonderd gehouden. 

In de overige klassen is de verpleging ge
meenscbappelijk. 

Behoudens in geval van bijzondere omstan
digbeden ter beoordeeling van den directeur 
blijven deze klassen van elkander afgezonderd. 

45. In de eerste klasse verblijven de ver
pleegden zoolang de directeur na overleg als 
bedoeld b ij artikel 43 dit noodig acbt, docb 
ten boogste een maand. 

In buitengewone gevallen kan deze termijn, 
doch niet clan met machtiging van Onzen Mi
nister van J ustitie, worden verlengd. 

46. Verpleegden d ie den Ieeftijd van tien jaren 
nog niet hebben bereikt, of die voor afaonde
ring ongeschikt blijken te zijn, verblijven in 
de eerste klasse niet !anger clan ter wille cler 
hygiene volstrekt noodzakelijk is. 

4 7. De verpleegden, wier verblijftijd in de 
tuchtscholen niet !anger clan een maancl cluurt, 
brengen dien in den regel in de eerste klasse 
door. 

~ 8. D e verpleegden van de tweede klasse 
worden naar mate zij den Ieeftijd van veertien 
jaar al of nog niet hebben bereikt, in twee 
groepen ingedeeld. 

Bij de indeeling mag van cleze Ieeftijd grens 
worden afgeweken op grond van persoonlijke 
eigenschappen van verpleegden. 

De groepen worden voor zooveel noodig van 
elkander afgescheiden gehouden. 

49 . A an de verpleegden der tweede klasse 

kan voor den arbeicl een geldelijke belooning 
worden toegekend. 

50. In de tweecle klasse verblijven de ,er
p]e.;gden in den regel ten minste drie maanden 
met aftrek van den tijd doorgebracht in de 
eerste klasse. 

De directeur is bevoegd in buitengewone 
gevallen dezen termijn in te korten. 

51. D e indeeling der verpleegden van de 
derde klasse heeft plaats op gelijken voet als 
die der verpleegden der tweede klasse. 

52. Aan de verpleegden der derde klasse 
wordt als regel voor den arbeid een gP,]delijke 
belooning toegekend. 

53. D e verpleegden der derde klasse dragen 
een door Onzen Minister van Justitie vast te 
stellen onderscbeidingsteeken. 

54. Aan de verpleegclen cler derde klasse 
worden de nader bij bet huisbouclelijk regle· 
ment te omscbrijven voorrechten toegekend. 

55. De ~erpleegden der v ierde klasse worden· 
bij bet gemeenscbappelijk onderwijs en den 
gemeenschappelijken arbeid zooveel mogelijk 
van de andere verpleegclen afgezonderd ge
houden. 

56. D e verpleegden der vierde klasse zijn 
onderworpen aan de nader bij bet buisboude
lijk reglement te omscbrijven beperkinge~. 

57 . In de vierde klasse verblijven de ,er
pleegden zoolang de directeur dit noodig acht, 
cloch beboudens inkorting ingeval van daad
werkelijk berouw ten minste zeven dagen. 

§ 5. Lager onde rwij s en hancl en
a r b e id. 

58. H et gewoon lager onderwijs wordt ge
geven overeenkomstig een door den directeur 
vastgesteld plan dat aan de goedkeuring van 
Onzen Minister van Justitie onderworpen i . 

59 . H et onderwij voor de verpleegden der 
eerste klasse is hoofdelijk, dat voor de overigen 
in den regel gemeenscbappelijk. 

60. Het is den onderwijzers verboden zich 
met godsdienstonderwijs te bemoeien. 

61. De zorg voor de samenstelling en de 
indeeling van de bibliotheek berust bij den 
directeur in overleg met de Oommissie van 
Toezicbt. 

62. De handenarbeid wordt ingericht met 
het oog op de algemeene ontwikkeling en kan 
worden dienstbaar gemaakt aan de voorberei
ding tot vakonderwijs. 

63 . De belooning voor den arbeid becloeld 
bij de artikelen 49 en 52 worclt bepaald naar 
regelen door Onzen Mini ter van J ustitie 
vastgesteld. 
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§ 6. Godsdienstige verzorging. 

64. Aan iedere tuchtschool wordt verbonden 
een bedienaar van den godsdienst van de 
Protestantscbe, de Roomscb-Katbolieke en de 
Israelitische gezindte. 

De behartiging van de godsdienstige belan
gen van Protestantscbe en Israelitische ver
pleegden kan ook aan godsdienstonderwijzers 
worden opgedragen. 

65. Ten aanzien van de benoeming van be
die;aren van den godsdienst of godsdienst· 
onderwijzers treedt Onze Minister van J ustitie 
voor zooveel noodig in overleg met de be· 
trokken kerkelijke overheid of het betrokken 
kerkelijk bestuur. 

Beboort naar de eischen van de gezindte 
de benoeming door die overheid of dat bestuur 
te gesch ieden clan heeft dit plaats, doeh wordt 
den benoemde niet zonder voorafgaande toe
stemming van Onzen Minister in het gestieht 
toegang verleend. 

66. Het is aan de bedienaren van den gods
dienst en godsdienstonderwijzers verboden zich 
zonder toestemming van den directeur in be
trekking te stellen tot verpleegden, wier gods
dienstige verzorging aan anderen is opgedragen. 

6 7. Aan de bedienaren van den godsdienst 
van andere kerkgenootschappen dan waarvan 
een bedienaar aan de tuehtsehool is verbonden, 
wordt zooveel doenlijk gelegenheid gegeven, 
tot het behartigen van de godsdienstige belan
gen van verpleegden tot bun kerkgenootscbap 
beboorende. 

68. Met wenschen welke door ouders of 
voogden worden kenbaar gemaakt omtrent de 
godsdienstige verzorging van verpleegden, 
wordt zooveel mogelijk rekening gehouden. 

69 . Op Zon- en erkende godsdienstige feest
dagen wonen de verpleegden de godsdienst
oefeningen in of, onder geleide, buiten de 
tucbtsebool bij. 

Zij nemen aan het te bunnen behoeve gege
ven godsdienstonderwijs dee!. 

Vrijstelling van een en antler kan op verzoek 
van ouders of voogden .of om gewichtige rede
nen door den directeur worden verleend. 

70. Op Zon· en algemeen erkende godsdien
stige feestdagen wordt geen arbeid verricbt. 

De Roomseh-Kathol ieke en Israelitisehe ver
pleegden zijn op de door hen als rustdag te 
vieren godsdienstige feestdagen van arbeid 
vrijgesteld. 

§ 7. Tu eh t. 

71 . Met inaehtneming der volgende bepa
lingen wordt elke inbreuk op orde en tueht, 

de regelen nm zindelijkheid, arbe id:,;aamhcid 
en gezondbeid, en alle moedwillige beschadi
ging van goederen gestraft met een of meer 
der sfraffen genoemd in artikel 10 der W et 
van 12 Februari 1901 (Staafsblacl n•. 64). 

72. De straffen worden opgelegd door den 
directeur na overleg met de daartoe bij het 
h uisboudelijk reglementaan te wijzen beambten. 

Over de oplegging van de traffen genoemd 
onder 2°., 3°. en 4°. van voormeld wetsartikel 
wordt de geneesheer geboord, die zieh boven
dien dagelijks vergewist van de werking dier 
straffen op bet gestel der verpleegden, en zoo 
noodig tot opheffing of omzetting adviseert. 

Van elke strafoplegging wordt aanteekening 
gehouden in een register, \vaarvan bet model 
wordt vastgesteld door Onzen Minister -rnn 
Ju titie. 

73. De straffen kunnen voorwaardelijk wor
den uitgesproken in dier voege, dat bepaalde 
verpliehtingen worden gesteld, waaraan de 
verpleegcle beeft te voldoen. In geval Yan 
voldoening daaraan worclt de straf besebouwd 
als niet te zijn opgelegd. 

74. De opgelegde straffen kunnen worclen 
ingekort wanneer de verpleegde daadwerkelijk 
berouw aan den dag legt. 

75. B~i ontboudi~g van briefwisseling of be
zoek worden de ouders of voogden daarvan 
door de zorg van den direeteur verwittigd. 

76 . De cacbotstraf wordt ondergaan in een 
verlicbt vertrek, waarin aan den verpleegde in 
den regel gelegenheid wordt gegeven tot bet 
verriehten van arbeicl. 

De brits in het cacbot wordt clcs nachts 
voorzien van matras en deken, tenzij ontboud ing 
daarvan als strafverseberping is opgelegd. 

77 . De sluiting in de boeien worclt slechts 
opgelegd aan verpleegden der vierde klasse 
der tucbtsebolen voor jongens. 

Zij wordt ten uitvoer gelegd betzij door 
middel van handboeien alleen, betzij door 
middel van band- en voetboeien. 

TITEL IV. 

0 N 'l' SL A G. 

78. Bij of na bun ontslag wordt cle uit
gaanskas aan de verpleegden door den di recteur 
betzij in eens, hetzij in termijnen uitgekeerd. 

79. Bij bun ontslag kunnen de vi>rpleegclen, 
indien de omstandigbeden daartoe aanleiding 
geven, in bet bezit worden gelaten van een 
stel rijkskleeding. 

80. Bij hun ontslag worden de verpleegden , 
indien zij n iet door of van wege bun ouders 
of voogden worden afgeha:ilcl, door beambten 



296 15 JUNI 1 905. 

in burgerkleeding naar de plaats hunner be • 
stemming geleid. 

81. Aan de verpleegden wordt bij bun ont
slag, indien daartoe naar het oordeel van den 
directeur ingevolge artikel 19 der Wet van 
1:.l Februari 1901 (Staatsblad n°. 64), termen 
bestaan, van rijkswege reisgeld of reisgelegen
heid verst,·ekt. 

HOOF DS T UK II . 
telling ter beschikking van de 

Regecring . 

AFDEELING I. 

Algemeene bepalingen . 
82. Zoodra de uitspraak, waarbij een min

derjarige ter beschikking van de Regeering 
i gestelcl, ten uitvoer kan worden gelegd, 
brengt de ambtenaar van bet openbaar minis
terie b ij bet recbterlijk college of bet kan ton
gerecht dat cle uitspraak gedaan heeft , deze 
ter kennis van Onzen Mini ste1· van Ju stitie 
onder bijvoeging van bet dossier der zaak en 
onder mededeeling van zijn aclvies omtrent de 
wijze waarop ten aanzien van den minder
jarige ware te handelen. Indien de ouders of 
voogden hem van bun ge\,oelen daaromtrent 
hebben doen blijken, voegt de ambtenaar van 
bet openbaar ministerie een relaas daarvan 
toe aan bet dossier. 

8 3 . Onder terugzending van bet do sier 
brengt Onze ll'linister van J ustitie zijn beslis
sing te r kennis van voornoemden ambtenaar 
van bet open baar m iniste1·ie, door wiens zorg 
zoo nood ig de minderjarige naar cle plaats 
zijner be temming wordt overgebracbt. 

84. Indien bet wenscbelijk is om bangende 
de beslissing vermeld bij bet vorig artikel 
maatregelen te nemen omtrent de voorloopige 
onderbrenging van den minderjarige, doet de 
ambtenaar van bet openbaar Ministerie daar
omtrent de noodige voorstellen aan Onzen 
.Minister van J ustitie. 

85. De o,·erbrenging van de ter beschikking 
van de R geering ges telde minderjarigen, ge
schiedt indien deze moet plaats bebben van 
overheidswege, beh oudens· h et bepaalde bij 
artikel 83, middellijk of onmidclellijk door de 
zorg vau den officier van justitie in bet arl'On
dissement, waarin de minderjarige verblijft 
of behoort te verblijven. 

86. Bij cle overbrenging van deter bescbik
king van cle Regeering gestelde minderjarigen 
worclen slechts beambten in burgerkleeding 
gebezigd, ten ware bijzondere omstandigbeden 
afwijking van den regel noodig maken. 

AFDEELING II . 

Rijksopvoedingsgestichten . 

TITEL I. 

ALGEMEEX}; BEPALINGEN. 

87. Het aantal der rijksopvoedingsgestichten 
wordt bepaald op vier. 

De rijksopvoedingsgestichten zijn gevestigd 
voor de jongens te Alkmaar, Avereest en 
Doetincbem en voor de meisjes te .Montfoort. 

TITEL II. 

INRICHTING EN BEHEER. 

§ 1. Inri chting. 

88. 1n ieder rijksopvoedingsgesticht bestemd 
voor voorloopige opneming bestaat gelegenheid 
tot verpleging in afzonclering. 

89 . Artikel 3 is mede ten aanzien van de 
rijksopvoeding gestichten toepasselijk. 

§ 2. P e r son eel. 

90. De artikelen 4 tot en met 24 zijn mede 
ten aanzien van de rijksopvoedingsgesticbten 
toepasselijk. 

TITEL III. 

VERPLEEGDEN. 

§ 1. A I gem e en e be pa I i n gen. 

91. De artikelen 25 tot en met 27 en de 
artikelen 29 tot en met 3:.l zijn mede ten aan
zien van de rijksopvoedingsgesticbten toe
passelijk. 

92. Bij goed gedrag kan aan verpleegden 
naar regelen in bet buisboudelijk reglement 
te stellen de be cbikking worden toegestaan 
over een gedeelte van de bun voor clen arbeid 
toegekende geldelijke belooning. 

§ 2. Materieele verzorging . 

93. De artikelen 33, 35, 36 en 37 zijn mede 
ten a.anzien va.n de rijksopvoedingsgesticbten 
toepasselijk. 

94. De verpleegden worden van rijkswege 
gekleed. 

Ten aanzien van hen, wier verblijf vermoe
delijk slecbts van zeer korten duur zal zijn, 
kan van dezen regel worden afgeweken. 

§ 3. Geneeskundige behandeling. 

95. De artikelen 38 tot en met 42 zijn mede 
ten aanzien van de rijksopvoedingsgestichten 
toepasselijk. 
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§ 4. Ve r dee I i n g de r v e r p I e e g den 
o v e r d e v e r s c h i 11 e n d e r ij k s

op v o e ding s g est i c h ten of 
· afdeelingen daarvan. 

96. Het rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar 
is verdeeld in drie afdeelingen. 

De eerste afdeeling is bestemd voor aan
vankelijke opneming van hen, die niet reeds 
terstond na ter beschikking •,an de Regeering 
gesteld te zijn, worden overgedragen aan een 
vereeniging, stichting of instelling, als bedoeld 
bij artikel 12 der Wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n•. 64). 

De tweede afdeeling is bestemd voor aan
vankelijke opneming en desvereischt ook dnur
zame verpleging van hen : 

a. die na overdracht als bedoeld bij het 
vorig lid daarvoor ongeschikt zijn gebleken; 

b. wier voorwaardelijk ontslag is iI)getrokken; 
c. die ingevolge artikel 16 van voormelde 

wet in een rijksopvoedingsgesticht worden ge
plaatst. 

De derde afdeeling is bestemd voor bijzon
dere waarneming en behandeling van hen, 
wier aanwezigheid in een der rijksopvoedings
gestichten voor jongens uit hoofde van wan
gedrag of geestestoestand voortdurend storend 
blijkt te werken. 

9 ~. De nieuw inkomende verpleegden in 
bet gesticht te Alkmaar worden aanvankelijk 
in afzondering verpleegd. 

Voor verpleegden, die den leeftijd van tien 
jaar nog niet hebben bereikt of die voor af
zondering ongeschikt blijken te zijn, duurt 
deze verpleging niet !anger dan ter wille van 
de hygiene volstrekt noodzakelijk is . 

Voor andere verpleegden duurt de afzonde
ring ten hoogste een maand. 

In buitengewone gevallen kan deze termijn 
doch niet dan met machtiging van Onzen 
Minister van J ustitie worden verlengd. 

98. Het rijksopvoedingsgesticht te Avereest 
is bestemd voor hen, die ten tijde van hun 
overplaatsing uit dat te Alkmaar den leeftijd 
van veertien jaar nog niet hebben bereikt. 

Het rijksopvoedingsgesticht te Doetinchern is 
bestemd voor hen die ten tijde dier overplaat
sin~ genoemden leeftijd reeds hebben bereikt. 

Op grond van persoonlijke eigenschappen 
van verpleegden kan van deze leeftijdsgrens 
worden afgeweken. 

99. Omtrent de overplaatsing van verpleeg
den in het rijksopvoedingsgesticht te Alk,naar 
naar die te Avereest en te Doetinchem doet de 
directcur van eerstgenoemd gesticht de noodige 
voorstellen aan Onzen Minister van Justitie. 

Ten aanzien van hen, die nit hoofde van 
wangedrag zijn geplaatst in de derde afdeeling, 
doet de directeur zoodanig voorstel niet , dan 
nadat zij daar tenminste drie maanden hebben 
doorgebracht. 

Ten aanzien van de overplaatsing van ver
pleegden uit de rijksopvoedingsgestichten te 
Avereest en te Doetinche,n naar dat te Alkrnaar 
berust de zorg oms<ihreven in bet eerste lid bij 
de directeuren van eerstgenoemde gestichten. 

I 00. In het rijksopvoedingsgesticht te 111ont
foort bestaan een of meer afdeelingen met ge
lijke bestemming als bet rijksopvoedingsgesticht 
te Alkmaar. 

Ten aanzien van nieuw inkomende verpleeg
den in dit gesticht is toepasselijk bet bepaalde 
bij artikol 97. 

Overplaatsing tusschen de verschillende 
onderdeelen geschiedt op soortgelijke wijze als 
bij arti'kel 99 is bepaald . 

l O t . De verpleegden in de rijksop voedings
gestichten onder den leeftijd van veertien jaar, 
worden zooveel mogelijk afgezonderd gehouden 
van die boven genoemden leeftijd. 

De indeeling der verpleegden in klassen 
geschiedt naar regelen bij het huishoudelijk 
reglement vastgesteld. 

§ 5. Lager on de r w ij s. 

102. Het lager onderwijs wordt gegeven 
overeenkomstig een door den directeur vast
gesteld leerplan, dat aan de goedkeuring van 
Onzen Minister van J ustitie onderworpen is. 

103. Het onderwijs is gemeenschappelijk. 
Aan verpleegden in afzondering en aan hen 

voor wie dit om andere redenen gewenscht is, 
wordt hoofdelijk onderwijs gegeven. 

104. Afzonderlijk onderwijs wordt voor 
zooveel noodig aan achterlijke verpleegden 
verstrekt. 

105. De artikelen 60 en 61 zijn mede ten 
aanzien van de rijksopvoedingsgestichten toe
passelijk. 

§ 6. Va k on d err i c h t. 

106. Het vakonderricht wordt gegeven over
eenkomstig voor • de onderscheidene vakken 
afzonderlijk door den directeur vastgestelde 
leerplannen, welke aan de goedkeuring van 
Onzen Minister van J ustitie onderworpen zijn. 

107. Bij bet vakonderricht worden de ver
pleegden voor zooveel doenlijk ingedeeld . 

Zi.i die uit hoofde van te jeugdigen leeftijd, 
te kort verblijf of om andere rederien niet kun
nen worden ingedeeld, verrichten zooveel mo
gelijk instructieven arbeid. 

108. Bij de indeeling bij een bepaald vak 
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wordt zooveel mogelijk rekening gehouden 
met keuze en aanleg der verpleegden. 

109. Voor den arbeid wordt, tenzij redenen 
van opvoedkundigen aard· zich daartegen ver· 
zetten, in den regel een geldelijke belooning 
toegekeud. 

Het bed rag daarvan wordt naar maatstaf van 
geoefendheid in rnrband met gedrag en vlijt 
bepaald overeenkomstig regelen door Onzen 
Minister van ,Justitie vastgesteld. 

§ 7. G-odsdienstige verzorging. 

110. De artikelen 64 tot en met 70 zijn mede 
ten aanzien van de rijksopvoedingsgestichten 
toepasselijk. 

§ 8. Tu eh t. 

111 . D e artikelen 71 tot en met 77 zijn mede 
ten aanzien van de rijksopvoedingsgestichten 
toepasselijk, met dien verstande, dat in laatst
gemeld artikel in stede van ,,vierde klas_se der 
tuchtscholen voor jongens" wordt gelezen : 
,,tweede en derde afdeeling van het rijksop
voedingsgesticht te Alkmaar". 

TITEL IV. 

0 N 'l' SL A G. 

112. Aan de verpleegden wier stelling ter 
beschikking van de Regeering onherroepelijk 
geeindigd is, wordt de uitgaanskas door den 
directeur hetzij in eens heLzij in termijnen 
ui tgekeerd. 

Bij ontslag tengevolge van het voorwaarde
lijk eindigen der stelling ter beschikking van 
de Regeering kan de directeur een dee! der 
uitgaanskas doch ten hoogste de helft aan den 
verpleegde uitkeeren, hetzij in eens hetzij in 
termijnen. 

113. D e verpleegden kunnen bij hun ontslag 
worden gelaten in het bezit van door hen in 
het gesticht gedragen !deeding. 

114. Artikel 81 is mede ten aanzien van de 
rijksopvoedingsgestichten toepasselijk. 

AFDEELING III . 

Verpleglng in partlcu)iere zorg. 

TITEL I. 

OPDRACH'J' AAK PARTICULIERE ZORG. 

115. De vereeniging, stichting of instelling, 
die zich overeenkomstig de W et bereid ver
klaart tot verpleging van ter beschikking van 
de Regeering gestelde rninderjarigen , deelt 
daarbij onder overlegging van haar statuten, 
stichtingsbrieven of reglementen, hetzij in hun 

geheel, hetzij in nittreksel. Onzeu Minister van 
J nstitie rnede tot welke categorie en tot welk 
aantal van zoodanige minderjarigen die bereid
verklaring zich uitsLrekt. 

V erandering in de categorie of in het. aan
tal wordt ten minste een maand van te voren 
gebracht ter kennis van Onzen Minister. 

De bereidverklaring kan mits ten minste zes 
niaanden van te voren worden opgezegd. 

116. De opdracht tot verpleging heeft zoo 
mogelijk slechts plaats aan een vereeniging, 
stichting of instelling, dill waarborg geeft voor 
een opvoeding in de godsdienstige gezinclte, 
waartoe de minderjarige behoort. 

117. Bij de opdracht wordt met de door 
onders of voogden.kenbaar gemaakte wenschen 
rekening gehonclen, voor zoover clit bestaan
baar is met de belangen van den minderjarige 
en met het algemeen belang. 

118. Omtrent de vatbaarheid voor opdracht 
aan particnliere zorg van verpleegcleu cler 
eerste afcleeling van het rijksopvoeclingsgesticht 
te Alkmaa,· en van claarmede gelijk te stellen 
verpleegden in dat te Montfoo1·t brengen de 
clirectenren dier gestichten zoodra mogelijk 
hnn met redenen omkleed advies nit. 

Tot gelijke opdracht van andere verpleegden 
knnnen de directenren der rijksopvoedings
gestichten op gezette tijden voorstellen doen. 
Opdracht anders clan op zoodanig voorstel 
heeft niet plaats dan nadat de directeur van 
het betrokken gesticht daaromtrent is ge
hoord. 

119. Bij opdracht van een minderjarige aan 
een vereeniging, stichting of instelling doet 
Onze Minister van Jnstitie aan het bestuur 
toekomen een uittreksel nit het dossier der 
zaak, benevens indien de opdracht plaats heeft 
na dnnrzame verpleging in een rijksopvoedings
gesticht, een rapport omtrent het verblijf 
aldaar en indien een persoonsbeschrijving als 
bedoeld in artikel 27 in verband met artikel 91 
reeds is opgemaakt een afschrift daarvan. 

120. Verpleegden in rijksopvoedingsgestich
ten , die in het bezit zijn van rijkskleeding, 
knnnen bij overdracht aan particuliere zorg, 
in het bezit daarvan worden gelaten. 

Bij deze overdracht wordt de nitgaanskas 
overgemaakt aun de betrokken vereeniging, 
stichting of instelling. · 

121. Dfl am btenaar van het openbaar minis
terie, die ingevolge de artikelen 83 en 85 voor 
de overbrenging van den minderjarige zorg 
draagt, deelt he( tijclstip waarop die over
brenging heeft plaats gehad, onverwijld mede 
aan Onzen Minister van J ustitie onder over
legging van het gedagteekend bewijs van ornr-
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neming afgege,en door bet bestuur der be
trokken vereeniging, stichting of instelling. 

122. De overneming vermeld bij bet vorig 
artikel kan slecbts worden geweigerd , indien 
de minderjarige niet beboort tot de categorie, 
waartoe de bereidverklaring zich bepaalt, of 
door zijn opneming zou worden overschreden bet 
aantal waartoe de bereidverklaringzich uitstrekt. 

123. Op daartoe strekkend , met redenen 
omkleed, verzoek van de vereeniging, stichting 
of instelling kan de opdracbt worden gescborst 
of ingetrokken, indien de eigenscbappen of 
de toestand van den minclerjarige of bijzondere 
zakelijke omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. 

124. lntrekking de r opdracht op g rond van 
het niet naleven der gestelde voorwaarden 
heeft in den regel niet plaats zonder dat vooraf 
aan de betrokken vereeniging, stichting of 
instelling een termijn is gegund om alsno~ 
aan die voorwaarden te voldoen. 

125. Ingeval van intrekking der opdracht 
worden de gelden en eigendommen van den 
verpleegde, die onder de vereeniging, stichting 
of instelling berusten, overgemaakt aan den 
directeur van het rijksopvoedingsges ticht of 
aan het bestuur der vereeniging, stichting of 
instelling tot opneming van <lien verpleegde 
aangewezen. 

TlTEL lI. 

VOOR W .A.ARDEN EN TOEZICH1' 01' DEN ALEVI NG 

DAARVAN . 

§ 1. V oor wa a rd e n. 

a. Verpleging in _qestichten. 

126. De gestich ten moeten gezond gelegen 
en ingericbt zijn en voldoende ruimte bevatten 
voor het daarin te huisvesten aantal personen. 

127. V oor de reinheid moet nauwgezet zorg 
worden gedragen. 

128. Aan de verpleegden moet worden ver
scbaft gezond voedsel in voldoende hoeveel
heid en behoorlijke kleecling en Jigging. 

Aan iederen verpleegde moet een afzonderlijk 
bed worden verstrekt. 

129. Het bestuur der vereeniging, stichting 
of instelling d raagt zorg, dat de verpleegden 
dagelijks wanneer het weder dat toelaat , be
weging in de open lucht nemen en op gezette 
tijden geregelde lichaamsoefeningen verrichten: 

De verpleegden mogen slechts worden belas t 
met arbeid die evenredig is aan hun krachten. 

130. Van de aan de ve rpleegden opgelegde 
disciplinaire straffen moet aanteekeni ng wor
den gehouclen in een daartoe bestemd register. 

131 . De verpleegden moeten worden onder
worpen aan een geregeld geneeskundig toezicht. 

Zij moeten de vereiscbte genees- en heel
kundige behandeling genieten. 

132. In hetzelfde gesticht mogen geen ver
pleegden van verschillend geslacbt worden 
opgenomen, tenzij in geheel van elkander ge
schoiden afdeelingen. 

Deze bepaling is niet toepasselijk op ge
sticbten of afdeelingen van gestichten, waa rin 
uitsluitend kinderen beneden den leeftijd van 
tien jaar worden verpleegd . 

133. In de gesticbten moeten zooveel moge
lijk de jong!lre verpleegden van de ouderen 
afgezonderd worden gebouden . 

134. Waar de verpleegden niet gedurende 
den nacbt onderling afgezo nderd worden, 
m oeten hun bedden op beboorlijke onderlingen 
afs tand zijn geplaatst en althans voor een ge· 
deelte door tusscbenschotten van elkander 
gescheiden zijn. 

Gedurende den nacht moet in de gemeen
schappelijke slaapzalen toezicht .aanwezig :r,ijn. 

135. Het personeel aan de gestichten ver
bonden moet zijn van goed zedelijk gedrag. 

136. De verpleegden moeten ten minste tot 
bet bereiken van don vollen loeftijd van veer
tien jaar het gewone scboolonderwijs volgen. 

Zij die dit onderwijs niet meer volgen , moeten 
ten minste tot den vollon leeftijd van 16 jaar 
deelnemen aan berbalingsonderwijs. 

Indien de gelegenbeid ontbreekt tot bet 
bijwouen van bet onderwijs vermeld in lid 1 
en 2, moet aan de v01·pleegden in het gesticht 
een daarmede gelijk te stellen onderwijs worden 
verstrekt. Dit onderwijs moet worden gegeven 
overeenkomstig een aan Onzen Minister van 
Justitie over te leggen leerplan. 

137. Aan verpleegden die ongeschikt zijn 
om dee! te nemen aan bet onderwijs bedoeld 
bij het vorig artikel, moet afzonderlijk onder
wijs worden gegeven. 

138. Zoodra de verpleegden den daartoe ver
eischten leeftijd bebben bereikt, moet hun 
doelmatig vakonderricht worden gegeven. 

139. Voor zoover den verpleegden het vak
onderricht niet wordt gegeven in het gesticbt , 
moeten zij indien daartoe gelegenheid bestaat 
de lessen van ambachts-, teeken- of industrie
scbolen, land- of tuinbouwcursussen volgen. 

140. Indien de verpleegden vakonderricht 
genieten bt14ten de gestichten, is bet bestuur 
der vereeniging, sticbting of instelling, die 
met de zorg voor hen is belast, verplicbt daar
op toezicbt te houden en zicb met name van 
bun vorderingen te vergewissen. 

W orden verpleegden bij patroons in de leer 
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gedaan dan moet daarvan een schriftelijke over• 
eenkomst worden opgemaakt. 

141. Bij de keuze vau een vak moet in elk 
geval zooveel mogelijk rekening worden ge• 
houden met den aanleg en neiging van de 
verpleegden, alsmede, indien zulks met hun 
belangen is overeen te brengen, met het daar• 
omtren t door ouders of voogden kenbaar ge• 
maakt verlangen . 

b. Verpleging buiten ge.~tichten. 

142. Bij uitbesteding der verpleegden tot 
verzorging buiten gestichten, blijft de vereeni · 
ging, stichting of instelling verantwoordelijk 
voor hun opvoeding. 

143. D e uitbesteding moet geschieden bij 
schriftelijke overeenkomst. 

144. Bij de7,e overeenkomst moeten bepalin• 
gen worden getroffen die een verpleging over• 
eenkomstig de artikelen 127, 128, 129 lid 2, 
131 I id 2, 136 lid 1 en 2, 137, 138, 139 en 141 
waarborgen. 

Tevens moet daarbij worden bepaald, dat de 
verpleegden niet in meerdere mate met huise• 
lijke bezigheden moger. worden belast dan het 
belang hunner opvoeding gedoogt. 

145. De vereeniging, stichting of instelling 
is verplicht afdoende maatregelen te nemen 
ten einde de stipte naleving der bij bet vorig 
artikel bedoelde bepalingen te verzekeren. 

146. D e woningen, waarin de verpleegden 
worden opgenomen moeten gezond gelegen en 
ingericht zijn en voldoende ruimte bevatten 
voor het daarin te hui sves ten aantal personen. 

147. Zij , bij wie de verpleegden worden uit• 
besteed en de inwonende Yerdere leden van 
hun gezinnen moeten zijn van goed zedelijk 
gedrag en behoorlijke beschaving. 

Voor bet aangaan der overeenkomst tot uit• 
besieding moet aangaande de personen, ge• 
noemd in bet vorig lid een geneeskundige 
verklaring worden overgelegd, dat hun gezond
heicl stoestand geen gevaar opleve1-t voor hun 
huisgenooten. 

§ 2. T o e z i c h t. 

a. Alge,neene bepalingen. 

148. D e vereeniging, sticbting of installing 
is verplichi omtrent de minderjarigen, die baar 
van Regeeringswege worden toeve.trouwd aan• 
teekeningen te houden naar een door Onzen 
Minister van Justitie voorgescbreven model. 

149. Omtrent de aan haar toe-yertrouwde 
minderjarigen doet de betrokken vereeniging, 
sticbting of instelling jaarlijks v66r 1 Maart 

over bet afgeloopen kalenclerjaar verslag aan 
Onzen Minister van Justitie. 

Dit verslag wordt ingericbt overeenkomstig 
een door Onzen Minister vastgesteld model. 

150. Van buitengewone voorvallen de min• 
derjarigen betreffende geeft bet bestuur ou· 
verwijld kennis aan Onzcn Minister van Jus• 
titie. 

Indien een minderjarige zich heeft onttrok· 
ken aan bet over hem gesteld gezag, geeft 
het bestuu r biervan tevens kennis aan den 
Officier van J ustitie in bet arrondissemeut, 
waar bij beboort te verblijveu. 

151. Het bestuur verstrekt aan Ouzeu Mi• 
nister van J ustitie desvereiscbt alle verlangde 
inlicbtingeu de minderjarigen betreffende. 

b. Toezicht bij verpleging in gestichten. 

152. Na ontvangst van de verklaring dat 
een vereeniging, stichting of installing zicb 
onderwerpt aan de voorwaarden gesteld onder 
§ 1 sub a van dezen titel , doet Onze Minister 
van J ustitie een onderzoek instellen omtrent 
de daarbij opgegeven gestichten . 

153. Indien Onze Minister van Justiiie, 
naar aanleiding van dit onderzoek beslist, dat 
een gesticbt niet voldoet aan de gestelde ver• 
eiscbten, stelt hij de betrokken ve reeniging, 
sticbting of installing in kennis met de gronden 
dier beslissing. 

154. De besli sing dat een gesticbt wel 
voldoet aan voormelde eiscben , kan genomen 
worden onder voorbehoud, dat binnen een 
daarbij te stcllen iermijn bepaalde verbeteringen 
worden aangebracht. 

15/>. De door Onzen Minister van Justitie 
aan te wijzen ambtenaren, alsmede bet Alge· 
meen College van Toezicht, Bijstand en Ad· 
vies, ,ertegenwoordigd door een of meer zijner 
leden, daartoe ingevolge artikel 194 aangewezen , 
moeten ten alien tijde in de gestichten worden 
toe gel(\ ten. 

Hun worden daarbij alle gewenschte inlicb• 
tingen verstreki. 

c. Toezicht bij verpleging bi.iten gestichten. 

156. Van iedere overeenkomst als bedoeld 
bij artikel 143 zendt bet bestuur der betrokken 
vereeniging, sticbting of instelliug een ge• 
waarmerkt afscbrift aan Onzeu Minister van 
Justitie, onder mededeeling van bet tijdstip, 
waarop de verpleging in uitbestediug is aan
ge,angen. 

15 7. De person en bij wie ter beschikking 
van de Regeering gestelde minderjarigeu zijn 
uitbesteed , zijn verplicht aan de door Onzen 
Minister van Justitie aan te wijzen ambtenareu, 
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al mede het Algemeen College van Toezicht, 
Bijstand en AdYies, vertegenwoordigd als in 
artikel 155 vermeld, toegang tot zoodanige 
minderjarigen en tot de plaatsen, waar zij 
worden verpleegd te geven en omtl'ent de Ye1·
pleging alle gewenschte inlichtingen te ver
schaffeu. 

Deze verpl ichting wordt vermeld in de over
eenkomst tot uitbesteding. 

TITEL III. 

WIJZE VAN BEPALING EN T OEKENNISO 

DER S BSrDIE. 

158. De subsidie wordt bepaald in verband 
met den leeftijd der verpleegden, de wijze 
hunner verpleging en het hun vers trekte lager 
onderwijs en vakonderl'icht. 

159. De subsidie bedraagt per hoofd en 
per dug voor verpleegden onder den leeftijd 
van veertien jaal' ten hoogste 40 cent, voor 
verpleegdcn boven genoemden leeftijd , doch 
onder dien van achttien jaar ten hoogste 50 
cent en voor verpleegden, die laat tvermelden 
leeftijd hebben bereikt, ten hoog te 25 cent. 

Iugeval van verzorging in ge tichten van 
de subsidie trekkende vereeniging, tichting 
of instelling, kunnen de in het vorig lid ge
noemde bedragen ten voile slechts worden 
toegestaan voor de verpleegden der eerste 
groep, indien zoowel hun verpleging als het 
hun te verstrekken lager onderwijs komt ten 
laste van die vereeniging, stichting of instel
ling, voor de verpleegden dcr tweede groep , 
indien zulks hot geval is met de verpleging 
en het vakonderricht, en voor die der derde 
groep, indien hun zoowel verpleging als voort
gezet vakonderricht wordt verstrekt op ko ten 
der vereeniging, stichting of instelling. 

Deze bedragen kunnen niet ten voile worden 
toegekend voor verpleegden voor wier ve r
zorging de vere niging, stichting of installing, 
reeds nit andercn hoofde, eenige bijzondere 
tegemoetkoming ontvangt. 

160. Bij de bepaling van het bedrag der 
subsidie kunnen verpleegden der eene groep 
wordeu gelijk gesteld met die eener audere, 
indien de wijze van huu verzorging daartoe 
aanleiding geeft. 

16 1. Voor verpleegden, wier verzorging 
wegens ziekelijke gesteldheid, het bun te ver
strekken onderwijs of vakonderricht of andere 
bijzondere omstandigheden voor devereeniging, 
sticbting of instelling, buitengewone kosten 
medebrengt, kan bet bedrag der subsidie 
worden bepaald op ten hoogste 60 cent per 
hoofd en p01· dag'. 

162. In ,erband met de omstaudigbeden 
omschreven in de voorafgaande artikelen, kan 
bet vastgesteld bedrag der subsidie worden 
gewijzigd. 

De vereen iging, t icbt ing of instelling is 
gerechtigd en gehouden de omstandigheden 
die tot wijziging aanleiding kunnen geYen, te1· 
kennis te brengen van Onzen Mini te r van 
J ustitie. 

163. De aanvrage om in bet genot te word en 
gesteld van subsidie wordt, nadat de vereeni
ging, stichting of instelling de zorg voor den 
verpleegde heeft aanvaard , gebracht ter kennis 
van Onzen Minister van Just it ie, overeen
komstig een door Onzen Minister Yastgesteld 
formulier. 

De belangbebbende vereeniging, ticbting 
of installing verstrekt Onzen Minister desge
vraagd alle vereischte inlichtingen ter beoor
deeling van haar aanspraak op subs idie. 

164. De uitbetaling der subs idie geschiedt 
halfjaarlijks over de afgeloopen zes maanden. 

V66r 1 Februari en 1 Atigu tus zendt de 
belanghebbende vereeniging, stichting of in
stelling aan Onzen ::.Iini ter van J ustitie een 
opgaaf van bet bedrag aan subsidie waarop zij 
over het afgeloopen balfjaar aanspraak maakt. 

Deze opgaaf wordt ingericht naar een door 
Onzen Minister Yastge ti,kl fe>rmulier. 

AFDEELiNG IV. 

Vervroegde beeindiging. 

165. De voorziening vanwege de Regeering 
in de opvoeding van to barer beschikking ge
stelde minderjarigen kan ten alien tijde worden 
beeindigd indien bet doe! der voorziening be
reikt i of beter op andere wijze bereikt kan 
worden . 

166. Deze beeindiging gescbiedt in den 
regel niet dan voorwaardelijk. 

De beschikking, dat de voorziening onvoor
waardelijk is geeindigd , wordt slechts genomen, 
indien buitengewone omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. 

167. De voorwaarden aan de beschikking 
tot beeindiging te verbinden houden behalve 
hetgeen in ieder speciaal geval gewenscht is , in : 

a. dat de voorwaardelijk ontslagene zich ge
d raagt overeenkomstig de aanwijzingen van 
dengene die met bet toezicht OYer hem wordt 
be last ; 

b. dat bij hem, die met het toezicbt wordt 
belast, alle Yerlangde inlichtingen ,er chaft; 

c. dat hij zonder vergunn ing van hem , die 
met bet toezicht belast wordt, niet verandert 
van betrekking of woonplaats. 
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168. De verpleegde verbindt zich schriftelijk 
tot het nakomen der bij bet vorig artikel be• 
doelde voorwaarden. 

169. Aan den voorwaardelijk ontslagene 
doet Onze :Minister van Justitie een ontslag• 
brief uitreiken, waarin de voorwaarden ver· 
bonden aan het ontslag zijn uitgedrukt. 

Veranderingen in die voorwaarden worden 
op den ontslagbrief aangeteekend. 

t 70. De beschikking tot beeindiging der 
voorziening wordt genomen hetzij op met 
redeneu omkleed voorstel van den directeur 
van bet rijksopvoedingsgesticht, waar de min· 
derjarige wordt verpleegd, of van het bestuur 
der vereeniging, sticbting of instelling, waar
aan hij is toevertrouwd, betzij ambtsbalve. 

Bij het voorstel bedoeld in het vorig lid 
wordt tevens een voorstel gedaan omtrent bet 
op den minderjarige te houden toezicbt. 

Ambtshalve wordt de beschikking niet ge
nomen dan nadat voornoemde directeur of 
be tuur daaromtrent is gehoord. 

17 1. Het toezicht over den voorwaardelijk 
ontslagene wordt in den regel opgedmgen aan 
daartoe geeigende openbare of bijzondere in• 
stellingen. 

1 72 . Degene die met het toezicbt wordt 
belast ontvangt mededeeling van de voor
waarden, waaronder bet ontslag is verleend. 

1 73. Degene die met het toezicht is belast 
doet omtrent den voorwaardelijk ontslagene 
om de drie maanden overeenkomstig een door 
Om:en Minister van Justitie vastgesteld for
mulier, verslag aan den directeur van bet 
rijksopvoedingsgesticht waar de voorwaardelijk 
ontslagene v66r zijn ontslag werd verpleegd, 
of aan het bestuur der vereeniging, stichting 
of instell ing,. waaraan bij v66r zijn ontslag 
was toevertrouwd. 

Bovendien ontvangt die directeur of dat be
stuur onverwijld mededeeling van alle buiten• 
gewone voorvallen den voorwaardelijk ont
lagene betreffende. 

Omtrent een en antler geeft de directeur of 
het bestuur jaarlijks een overzicbt aan Onzen 
Minister van Justitie. 

t 7 4. Indien de voorwaardelijk ontslagene 
zich slecht gedraagt of in strijd bandelt met 
de voorwaarden in zijn ontslagbrief uitgedrukt, 
doet degene die met het toezicht is belast, 
door tusschenkomst van den directeur of het 
bestuur genoemd in bet vorig artikel aan 
Onzen Minister van J ustitie een voorstel om
trent de herroeping van bet voorwaardelijk 
ontslag. 

Over herroeping anders dan op zijn voorstel 
wordt - tenzij dit niet bestaanbaar is met 

den vereischten spoed - degene die met bet 
toezicbt is bela t, gehoord. 

H () 0 F D ST U K III. 

Maatregeleu ten aauzieu van minder
jarigen, clie uoclt in een tuchtschool 

geplaatst, noch ter beschikking 
van de Regeering ·g·esteld zijn. 

AFDEELING I. 

Tegemoetkoming in verplegingskosten. 

TlTEL I. 

SOB IDIE. 

t 75 . Ten aanzien van de subsidie bedoeld 
bij artikel 15 der Wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n•. 64) zijn toepasselijk de artikelen 
158, 159, 160, 161, 162 en 164 van dit besluit. 

t 76. Het verzoek om in bet genot van deze 
subsidie te worden gestelcl wordt gericht tot 
Onzen Minister van Justitie overeenkomstig 
een door Onzen Minister vastgesteld formulier. 

De belanghebbende vereeniging, stichting 
of instelling verstrekt Onzen Minister desge
vraagd alle vereiscbte inlichtingen ter beoor
deeling van dit verzoek. 

1 77 . Tot toepassing van het laatste lid van 
het wetsartikel genoemd in artikel 175 worclt 
niet overgegaan dan nadat een geneeskundige 
verklaring is overgelegd, waaruit blijkt van de 
noodzakelijkheid van den bij dat lid bedoelden 
maatregel. 

TlTEL Il. 

VOOJtW.A..A.RDEN. 

178. De voorwaarden gesteld ingevolge arti• 
kel 15 der Wet van 12 Februari 1901 (Staats
blad n°. 64) zijn dezelfde als die gesteld in § 1 
van Titel Il van Afdeeling III van Hoofd
stuk II. 

Het toezicht op de naleving daarvan is ge
lijk aan dat omschreven in § 2 van even,er• 
melden Titel met dien verstande dat het zich 
in stede van over de minderjarigen bedoeld 
bij dien titel uitstrekt over de minderjarigen 
waarop het aangebaald wetsartikel betrekking 
heeft. 

AFDEELING II . 

Overneming der verpleging. 

179. H et schriftelijk verzoek bedoeld bij 
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artikel 16 der Wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n°. 64) vermeldt de feiten en om
standigheden waaruit blijkt van het verdorven 
of weerbarstig karakter van den minderjarige. 

Het verzoek wordt ingericht overeenkomstig 
een door Onzen Minister van Justitie vast
gesteld model. 

Daarbij wordt overgelegd een geneeskundige 
verklaring betreffende den geestelijken en 
lichamelijken toestand van den minderjarige. 

180. Het bestuur dat het verzoek heeft 
gedaan is verplicht te dier zake aan Onzen 
Minister van J ustitie alle vereischte inlich
tingen te verstrekken. 

181 . De directeur van het rijksopvoedings
gesticht waarin de minderjarige wordt opge
·nomen geeft van het tijdstip der opneming 
kennis aan Onzen Minister van Justitie. 

182. Indien de directeur van het rijksopvoe
dingsgesticht van oordeel is, dat de oorzaak 
der opneming is opgeheven of de lichamelijke 
of geestelijke toestand van den minderjarige 
dezen voor een verblijf in dat gesticht onge
schikt maakt, stelt hij in de laatstvermelde 
gevallen onder overlegging der geneeskundige 
verklaring, waaruit genoemde toestand blijkt, 
aan Onzen Minister van Justitie voor den 
minderjarige uit het rijksopvoedingsgesticht 
te ontslaan . 

Ontslag anaers dan op zijn voorstel heeft 
niet plaats dan nadat de directeur daaromtrent 
is gehoord. 

183. Van het tijdstip, waarop de minder
jarige uit het Rijksopvoedingsgesticht is o'lrt
slagen , geeft de directeur van dat gesticht 
kennis aan Onzen Minister van Justitie. 

HOOFDSTUK IV. 

Het A.Ig·emeen College van Toezicht, 
Bijstand en Advies. 

TITEL I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

184. Het Algemeen College van Toezicht, 
Bijstand en Ad vies heeft zijn zetel te 's Gra
venhage. 

Het bestaat uit ten minste 10 en ten hoogste 
16 leden, waarvan een door Ons als voorzitter 
wordt aangewezen. 

De hoofddirecteur van het Gevangeniswezen 
en van hei Rijkstucht- en opvoedingswezen 
heeft als zoodanig ambtshalve zitting in het 
College en recht om aan de beraadslagingen 
dee! te nemen en een raadgevende stem uit 
te brengen. 

Aan het College wordt door Ons een secre
taris toegevoegd. 

185. De benoeming geschiedt voor den tijcl 
van 6 jaar. 

De helft der leden treedt om de 3 jaar af 
volgens een door Onzen Minister van Justitie 
goedgekeurden rooster. 

De aftredenden zijn terstond herbenoembaar. 
De eerste aftreding heeft plaats op 1 J anu

ari 1908. 
Die ter vervuJ ling eener plaats, buiten den 

bij den rooster bepaalden tijd opengevallen , 
tot lid benoemcl is, treedt af op het tijdstip 
waarop degene in wiens plaats hij is benoernd, 
rnoest aftreden. 

Van een periodieke aftreding geeft de voor
zitter twee maanden voor -het tijdstip van af
treding kennis aan Onzen Minister van J ustitie. 

186. De voorzitter en secretari s vertegen
woordigen het college. 

In spoedeischende gevallen handelt de voor
zitter narnens hetzelve; van hetgeen in zoo
danig geval is verricht, wordt mededeeling 
gedaan in de eerstvolgende vergadering. 

187. Bij ontsten tenis of afwezigheid wordt de 
voorzitter, wat de leiding der vergadering 
betreft, vervangen door het in achtereenvol
gende dienstjaren oudste lid. 

Bij gelijken d iensttijd geschiedt de rang
regeling naar de rangscbikking der benoe
mingsbesluiten, of bebben benoemingen plaats 
gebad bij betzelfde besluit naar de rangscbik
king der benoemden in dat besluit. 

Voor de dagelijksche leiding wordt de voor
zitter bij ontstentenis vervangen door een 
daartoe door hem uitgenoodigd lid. 

Bij ontstentenis of afwezigheid wordt de 
secretaris vervangen door een door den voor
zitter aan te wtjzen lid. 

188. De leden en de secretaris genieten 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

De bureelkosten worden den secretaris ver
goed op daartoe balfjaarlijks in te dienen de
claratie. 

TITEL II. 

FU~C'l'IEN EN WTJZE VAN UI'.l'OEFENING . 

189. Het College houdt een algemeen toe
zicht op den gang van zaken in de tuchtscholen 
en Rijksopvoedingsgestichten eaop de naleving 
van de voorwaarden, nie van wege de Regee 
ring worden gesteld ten aanzien van minder
jarigen, die door haar aan particuliere zorg 
zijn overgedragen. 

Gelijk toezicht wordt door bet College ge
houden op de naleving van de voorwaurden 
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bedoeld bij Titel II van Afdeeling I van 17 Jwii 1905. ·w x T, tot wij:dging nn de Pro-
Hoofdstuk III. vinciale wet. S. 210. 

190. Het College doet voor zooveel noodig Bijl. Hand. 2• Kamer 1903/04, n°. 103, 1-4 ; 
mededeeling aan Onzen Minister van Justitie 1904/05, n°. 19, 1-15. 
van de feiten en ornstandigheden d ie bij bet Hand. id. 1904/05, uladz. 2009-2029, 2032-
uitoefenen -rnn dat toezicht t e 7,ijner kennis 2053, 2079. 
zijn gekomen. Hand. 1 • Kamer 1904/05 , bladz. 540-542, 

Het College is bevoegd daarbij aan te geven 544-546, 549- 556. 
maatregelen van voorziening, welke bet ge- ·••thJ WILHEL:MIN A , E NZ . . . doen te weten: 
raden acbt. Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

191. Het College neemt in onderzoek vraag- dat bet noodig is bij de wet algemeene regels 
stukken op bet gebied der dwangopvoeding te geven ten aanzien van de provinciale be
in bet algemeen en vestigt onder mededeeling lastingen, en de voorscbriften omtrent de pro
van lie uitkomsten daarvan de aandacht van vinciale begrootingen van inkornsten en uitga
Onzen Minister van Justitie op m iddelen die ven te ber7,ien, en dat bet wenschelijk is eenige 
bevorderlijk kunnen zijn aan het doe! der andere wijzigingen in de P rovinciale wet aan 
dwangopvoeding. te brengen; 

192. H et College client Onzen Minister van Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
,Tustit ie van bericbt en raad in de gevallen aan- Art. 1. In artikel 15 de r Provinciale wet 
gewezen bij de wet en wijders in alle gevallen, wordt de zinsnede: ,,getuigende, dat hij ge
waarinOnze Ministerzulks wenschelijkoordeelt . du rende het laatste, aan zijne verkiezing voor -

193. Het College stelt een reglement van afgaande jaar zijne woonplaats binnen de 
orde voor zijn werkzaam heden vast en brengt provincie gehad heeft ;" gelezen als Yolgt : 
dit te r kennis van Onzen Minister van J ustitie. ,,getuigende, dat bij op den dag, waarop de 

194. Tot bet ve rricbten van zijn werkzaarn- uitslag der ve rkiezing is vastgesteld , ingezetene 
beden kan het College zicb verdeelen in af- der provincie was." 
deelingen. 2. Artikel 17 d ier wet wordt gelezen als volgt : 

Het verricbten van bepaalde,w erkzaambeden , L eden der Staten kunnen alleen zijn de 
kan bet · College opdragen aan een of meer mannelijke ingezeteuen der proviucie, die Ne
leden uit zijn m idden . derlander zijn, niet bij recbterlijke uitspraak 

195. Van een voorgenomen plaatselijk onder- de beschikking of bet behecr over hunne 
zoek worclen de directeur van bet betrokken goederen h ehben verloren , noch van de ver
rij ksgesticbt of bet bcstuur van de betrokken kiesbaarheid ontzet zijn en den ouderdom van 
vereen iging, sticbting of instelling in den vijf en twintig jaren vervuld hebben. 
regel voomf verwittigd. Onder ingezetenen worden verstaan zij , d ie 

196. Bij bet bezoeken van een rijksgesticbt gedurnnde de laatstc twaalf maanden hunne 
stelt bet College in den regel de Commissie woonplaats binnen de provincie badden. 
van Toe7,icbt in de gelegenbeid tot het houden 3 . I n art ikel 21 vervallen de woorden : ,,van 
eener samenspreking. gecstclijke of bedienaar der godsdienst". 

De Commissie van Toezicbt verstrekt aan 4. A rt ikel 27 wordt gelezen als volgt : 
het College alle gewenschte inlicbtingen . De leden der Staten genieten reis- en ver-

197. Zonder toestemming van Onzen Minis- blijfkosten vQor bet bijwonen van de verga
te1· van Justitie wordt aan de door bet College deringen der Staten en van vergaderingen van 
behandelde zaken geen openbaarbeid gegeven. comm issien uit de Staten. 

198. H et College d oet jaa rlijks v66 r 1 April Z ij gen ieten , w>tar d o Sta ten h et bepal en , 
Onzen Minister van .Justitie ve rslag over zijn presentiegeld voor het bijwonen van de ver
bevindingen en verrichtingen in het afge- gaderingen der Staten. 
loopen jaar. Het bedrag van de reis- en verblijfkosten 

Onze Minister van Justitie is bclast met de en van bet presentiegeld worden bij proYin
uitvoering van clit besluit, hetwelk in het ciale verordening geregeld. 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvau 5 . A rtikel 37 wordt gelezen als volgt: 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad Tot g riffier is alleeu benoembaar bij , die 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. mannelijk N ederlander is, niet bij recbterlijke 

Het Loo, den 15den Jun i 1905. uitspraak de beschikking of bet beheer over 
(gef.) WILHELM IN A. zijne goederen heeft verloren noch van de ver-

De Ministe,- vein J ustif ie, (get.) J. A. LoEFF. kiesbaarheid ontzet is, en den ouderdorn van 
( Ui~geg. 17 Jimi 1905.) vijf en twintig jaren vern1\d heeft . 
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6 . In artikcl 39 worden acbter bet woord 
,,waterscbap" gevoegd de woorden: ,,veen
scbap of veenpolder". 

7. H et tweede lid van artikel 40 wordt ge
lezen als volgt : 

Hij wordt biertoe niet toegelaten dan na, 
in de vergadering van Gedeputeerde Staten, 
in banden van den voorzitter, den volgenden 
eed (verklaring of belofte) van zuivering te 
hebben afgelegd: 

,,Ik zweer (ve1·klaar) , dat ik om tot griffier 
benoemd te worden, directelijk of indirectelijk, 
aan geen persoon, onder wat naam of voor• 
wendsel ook, eenige giften of gaven beloofd 
of gegeven beb. 

,,Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege· 
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd eenige beloften of 
gescbenken aannemen zal, directelijk of indi-
1·ectelijk. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
,,(Dat verklaar en beloof ik !)" 
8. Achter artikel 44 worden ingevoegd twee 

n ieuwe artikelen luidende : 
Art. 44bis. Hij geniet eene jaarwedde, waar

van het bedrag door de Staten, onder Onze 
goedkeuring, wordt vastgesteld. Op hun besluit 
te dien aanzien is artikel 98 van toepassing. 

Art. 44ter. Hij wordt, voor de toepassing der 
bepalingen omtren t pensioen als burgerlijk 
ambtenaar aangemerkt. 

De door hem uit dien boofde verscbuldigde 
bijdragen worden door de zorg van Gedepu• 
teerde Staten ge"ind en aan bet Rijk verant
woord. 

9 . In artikel 46, eerste lid, wordt in de plaats 
van: ,,Statenvergadering" , gelezen: ,,Staten· 
zitting". · 

10. In artikel 53 worden acbter bet woord 
,,waterscbap" ge,oegd de woorden: ,,veenschap 
of veenpolder". 

11 . In artikel 53 vervallen de woorden: ,,of 
procureur ; nocb de praktijk als advocaat uit· 
oefenen". 

12. Achter artikel 54 wordt ingevoegd een 
n ieuw artikel 54bis, luidende: 

Hij, die tot lid van Gedeputeerde Staten 
wordt benoemd, en een der in artikel 53 uit
gesloten betrekkingen bekleedt, aanvaardt bet 
lidmaatscbap van Gedeputeerde Staten niet, 
dan nadat bij die betrekking beeft nederge· 
legd of daarvan op wettige wijze is ont
heven. 

13. Aan bet eerste lid van artikel 55 wordt 
toegevoegd eene nieuwe zinsnede, luidende: 

Hij geeft biervan kennis aan Gedeputeerde 
Staten. 

1905. 

14. Aan artikel 57 wordt toegevoegd een 
tweede ·lid, luidende: 

Zij mogen in zaken, die aan de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten on derworpen zijn , 
niet als gemachtigde werkzaam zijn. 

15. In den laatsten regel van bet eerste lid 
van artikel 58 wordt in plaats van ,,vergade
ring" gelezen: ,,zitting". 

16. Aan artikel 62 wordt toegevoegd een 
vierde lid, luidende: 

Het bedrag der in het eerste lid bedoelde 
jaarwedde wordt door de taten, onder Onze 
goedkeuring, vastgesteld. Op bun besluit te 
dien aanzien is artikel 98 van toepassing. 

1 7. In het opscbrift van bet zesde hoofd
st uk der eerste afdeeling en in dat van § 1 
van dat boofdstuk wordt in plaats van ,,ver
gadering" telkens gelezen: ,,vergaderingen". 

18. Het eerste lid van artikel 63 wordt ge• 
lezen als volgt: 

De Staten van Noordbrabant houden hunne 
vergaderingen te 's H ertogenbosch; 

die van Gelderland te Arnhem; 
die van Zuidholland te 's Gravenhage; 
die van N oordholland' te Haarlem; 
die van Zeeland te Middelburg; 
die van Utrecht te Utrecht; 
die van Friesland te Leeuwarden ; 
die van Overijssel te Zwolle; 
die van Groningen te Groningen; 
die van Drenthe te Assen ; 
die van Limburg te Maastricht. 
19. In bet eerste lid van artikel 64 wordt 

in plaats van ,,vergaderingen" gelezen: ,,zit
tingen". 

20. In het tweede lid van artikel 64 wordt 
gelezen, in plaats van ,,de andere op den 
eersten Dinsdag der maand November", ,,de 
andere op eenen door Gedepnteerde Staten.vast 
te stellen dag, vallende op een Dinsdag tusschen 
den eersten October en den 3lsten December". 

21 . Artikel 65 wordt gelezen als volgt: 
,,De gewone zitting, die geopend wordt op den 

eersten Dinsdag der maand Juli, komt zonder 
voorafgaande oproeping bijeen; de andere na 
voorafgaande oproeping door Onzen Comrnis
saris, ten minste drie weken v66r den voor 
de opening vastgestelden dag. 

,,De gewone zitting duurt, tenzij de Staten 
tot bet tegendeel beslui ten, ten minste veertien 
dagen". 

22. In artikel 66, ee ste en tweede lid, wordt 
in plaats van: ,,vergaderingen" telkens ge
lezen : ,,zittingeu". 

23. In artikel 66, twecde lid, wordt in plaats 
van : ,,artikel 58" gelezen: ,,de artikelen 58 
en 70". 

20 
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24. In artikel 67 vervallen de woorden : 
,.gewone of buitengewone". 

25 . In den aanhef van artikel 68 wordt in 
p laats van ,.Zij" gelezen : ,,De zitting" . 

26. In het eerste lid van artikel 69 wordt 
in plaats van ,.Zij" gelezen : ,.De vergadering". 

27. Artikel 72 wordt gelezen als volgt: 
De leden der Staten stemmeu v.onder last 

van of ruggespraak met hen, die benoemen. 
28. .A.an artikel 73 wordt een tweede lid 

toegevoegd, luidende: 
Eene beuoeming wordt geacht iemand per

soonlijk aan te gaan, wanneer hij behoort tot 
die person en, tot welke de keuze door eene 
voordracht of bij eene herstemming is be
perkt. 

29. Artikel 76 wordt gelezen als volgt: 
Alie besluiten over zaken worden bij vol

strekte meerderheid der stemmende led en 
opgemaakt. 

Bij staken van stemmen wordt het nemen 
van het besluit tot eene volgende vergadering 
uitgesteld. 

In deze, en evenzoo in eene voltallige ver
gadering wordt, bij staken van stemmen, bet 
voorstel geacbt niet te zijn aangenomen. 

De stemming moet gescbieden bij hoofdelijke 
oproeping, wanneer een der leden dit verlangt, 
en alsdan mondeling. 

30. Artikel 77 wordt gelezen als volgt: 
De stemming over per onen voor benoe

mingen of voordracbten geschiedt bij besloten 
en , ongeteekende briefjes. 

31. In artikel 78, eerste lid , wordt in plaats 
van de woorden : ,,keuze of voordragt van 
personen", gelezen: benoeming of voordacbt" . 

32. In artikel 79 wordt het woord ,,kiezen" 
vervangen door het woord ,.benoemen". 

33. In artikel 80, eerste lid, wordt in plaats 
van de zinsnede: ,.die bij de stemming tegen
woordig geweest zijn", gelezen: ,.d ie aan de 
~temming bebben deelgenomen". 

34. ln artikel 81 wordt in plaats van de 
woorden: ,,der tegenwoordig zijnde leden" , 
gelezen: ,,der gestemd hebbende leden". 

35 , Artikel 83, vierde lid, wordt vervangen 
door de navolgende bepalingen: 

Zijn bij de derde stemming de meeste stem
men over meer dan twee personen verdeeld, 
dan wordt bij tusschenstemming uitgemaakt 
over welke twee personi:in de vierde stemming 
zal loopen. 

Indien, hetzij bij deze tusscbenstemming, 
hetzij bij dfl derde of vierde stemming, de 
stemmen staken, beslist bet lot. 

36. I n artikel 85 wordt acbter het cijfer 
,,74" ingevoegd: ,,76, laatste lid,". 

37. In artikel 86, derde lid, wordt in plaats 
van ,.vergadering" telkens gelezen: ,.zitting". 

38 . In artikel 89 wordt in plaats van: ,.zorner
vergadering", gelezen: ,;zornerzitting". 

39. In artil~el 95, derde lid , wordt in plaats van 
,.Statenvergadering" gelezen: ,,Statenzitting". 

40. Artikel 98, derde lid, wordt gelezen 
als volgt: 

I s zij niet gen omen v66r de gewone zitting, 
die na al:loop van den in bet eerste lid van 
dit artikel genoemden termijn volgt, clan wor
den de Staten in die zitting met de redenen 
van bet uitstel van Onzentwege bekendgemaakt. 

41. Aun artikel 99 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende: 

De onthouding van Onze goedkeuring ge
schiedt bij een met redenen omkleed besluit, 
den Raad van State gehoord. 

42 . Artikel 100 wordt gelezen al volgt: 
De door Ons goedgekeurde begrootingen der 

provinciale inkomsten en uitgaven, provincial e 
rekeningen en algemeene reglemcnten en ver
ordeningen worden in bet Provinciaal b/acl 
geplaatst en algemeen verkrijgbaar gesteld. 

43. Het opscbrift van het tweede hoofdstuk 
van de Tweede Afcleelini\' worclt gelezen als 
volgt: 

Van de geld middelen der provincie. 

§ 1. Van de begrooting en rekening. 

44. Artij{el .103 wordt gelezen als volgt: 
De begrooting der provinciale inkomsten en 

uitgaven wordt jaarlijks door Gecleputeerde 
Stapen opgemaakt en aan elk lid der Staten 
gezonden, ten minste veertien dagen v66r het 
openen der gewone zitting, ~aarin zij aan de 
orde zal worden gesteld. 

De begrooting wordt, zoodra zij is opgezon-
den, algemeen verkrijgbaar gesteld. 

45. De artikelen 104 en 105 vervallen. 
46. Artikel 106 wordt gelezen als volgt: 
Van de kosten van bet provinciaal bestnut" 

komen ten. laste van bet Rijk : 
a. de jaarwedde van Onzen Commissaris; 
b. de door hem te genieten vergoeding voor 

reis- en verblijfkosten; 
c. de kosten van onderboud van bet gebouw 

tot zijne woning bestemd, waar bet Rijkseigen
dom is, of de buur van dat gebouw waar het 
geen Rijkseigendom is ; 

d. de kosten van bet onderbouden en men
bileeren der gebouwen, bestemd voor de ver
gaderingen der Staten en Gedeputeerde Staten 
en voor de provinciale griffien, alsmede de 
voor die gebouwen, waar zij geen Rijkseigen
dom zijn , te betalen hum·. 
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Deze kosten~ worden, nadat Gedeputeerde 
Staten over die onder d vermeld zijn gehoord, 
door Ons op de begrooting der Rijksuitgaven 
gebracht. 

47 . Artikel 107 wordt gelezen als volgt: 
Op de begrooting der uitgaven, die alle uit

gaven der provincie, van welken aard ook, 
vermeldt, worden gebracht : 

a. De jaarwedden van de leden van Gede
puteerde Staten, van den griffier en van alle 
in dienst der provincie werkzame ambtenaren 
en bedienden ; 

b. de door hen en door de leden der Staten te ge
nieten vergoeding van reis-en verblijfkosten, als
mede het presentiegeld voor de ledender Staten; 

c. de kosten van verlichting, verwarming en 
schoonhouden der lokalen, benoodigd voor het 
provinciaal bestuur; 

d. de schrijtloonen en drukkosten der stuk
ken ten behoeve van het provinciaal bestuur 
en verdere bureaukosten; 

e. de kosten van het aanleggen en onderhou
den van provinciale wegen en werken ; 

f. de kosten van het onderhoud der provin
ciale eigendommen, en de wegens die eigen
dommen verschuldigde lasten ; 

ff· de renten en atlossingen van de door de 
provincie aangegane geldleeningen ; 

h. alle opeiscb bare scbulden der provincie ; 
i. de kosten der door de provincie te voeren 

gedingen; 
j. alle uitgaven, bij bijzondere wetten aan 

de provincie opgelegd ; 
k. alle uitgaven, voortvloeiende uit de aan 

de Staten opgedragen uitvoering van wetten 
en algemeene maatregelen van bestuur , voor 
zoover die uitgaven niet ten laste van anderen 
zijn gebracht; 

l. een post voor onvoorziene uitgaven. 
48. In artikel 108 wordt in plaats van de 

woorden ,,algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur" gelezen: ,,algemeenen maatregel van 
bestuur" _ 

49. Aan artikel 109 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende: 

Zij wordt Ons, nadat zij door de Staten is 
vastgesteld, ten minste twee maanden v66r den 
aanvang van het jaar, waarvoor zij moet die
nen, ter goedkeuring aangeboden . 

50 . In artikel llO wordt in de plaats van 
,,99" gelezen: ,,99, eerste lid" . 

5 t. De artikelen ll6 en ll 7 vervallen. 
52. Het eerste lid van artikel ll9 wordt 

gelezen als volgt: 
Van de provinciale inkomsten en uitgaven 

wordt door Gedeputeerde Staten over elk 
dienstjaar aan de Staten verantwoording ge-

daan, onder overlegging van eene rekening, 
welker cijfers door de Algemeene Rekenkamer 
deugdelijk zijn verklaard. 

53. In het tweede lid van artikel ll9 wordt 
in plaats van ,,zomervergadering" gelezen : 
,,zomerzitting' '. 

54 . Artikel 122 wordt gelezen als volgt: 
De betalingen uit de provinciale kas gescbie

den op bevelschriften van Gedeputeerde Sta
ten, door hun Voorzitter, een der leden en 
den griffier te teekenen. 

Bevelscbrifteu , ter uitvoering van artikel 129 
afgegeven, beboeven alleen de 011derteekening· 
van Onzen Commissaris. 

55 . Achter artikel 126 wordt ingevoegd een 
nieuwe 

§ 2. Van de provinciale belastingen. 

Art. l26bis. Tot dekking der provinciale uit
gaven kunnen de Staten de volgende belastin
gen heffen: 

a. opcenten op de hoofdson;i der grondbe
lasting; 

b. opcenten op de boofdsom der personeele 
belasting; 

c. opcenten op de hoofdsom der vermogens
belasting en der belasting op bedrijfs- en an
dere inkomsten; 

et. leges ter provinciale griffie ; 
e. tollen, weg-, brug-, dijk-, sluis- , schut-, 

kanaal-, kade-, haven-, steiger- en veergelden 
en andere recbten en loonen voor het gebruik 
of genot van provinciale werken, inrichtingen 
of eigendommen, of van door of van ,vege de 
provincie verstrekte diensten. 

Art. l26ter. De opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting mogen in geen geval meer dan 
vijftig bedragen, en voor de ongebouwde eigen
dornmen tot geen lager getal dan voor de ge
bou wde worden geheven. 

Art. l26quater. Opcenten op de hoofdsom der 
personeele belasting worden tot geen booger 
getal gebeven dan dat der opcenten op de 
hoofdsom der grondbelasting voor de onge
bouwde eigendommen in de provincie. 

A1·t. l26quinquies. Opcenten op de hoofdsom 
der vermogensbelasting en der belasting op 
bedrijfs- en andere inkomsten worden tot een 
g elijk getal geheven, en eerst dan wanneer bet 
getal opcenten op de hoofdsom der personeele 
belasting twintig bedraagt. _ 

Zij mogen tot geen booger getal dan de helft 
van de opcenten op de hoofdsom der perso
neele belasting geheven worden en in geen 
geval meer dan twintig bedragen. 

Voorzooveel de belasting op bedrijfs- en an
dere inkomsten betreft bepalen de opcenten 

20* 
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·zich tot de aanslagen der belastingplichtigen, 
bedoeld bij artikel la der wet van 2 October 
1893 (Staatsblad n°. 149). 

Art. l26sexies. Rechten, loonen en heffingen, 
ln artikel 126bis, sub e, bedoeld, worden tot 
geen hooger bedrag goedgekeurd, dan vereischt 
wordt tot dekking van de ten laste der pro
vincie kot'nende kosten van die werken of in
richtingen, of van werken of inrichtingen, welke 
in rechtstreeksch verband daarmede aangelegd 
en onderhouden zijn of worden, en waarvoor 
geene andere afzonderlijke heffing geschiedt. 

Art. 126septies. Indien bijzondere omstandig
heden, die zich in een provincie voordoen, de 
heffing van andere dan de in artikel 126bis 
genoemde belastingen noodzakelijk maken, 
worden bij de wet vooraf bet bedrag, waartoe 
zij ten hoogste kunnen worden gebeven, be
paald en tevens de grondslagen voor zoodanige 
beffing, de duur, waarvoor zij kan worden ge
heven en hare invordering geregeld. 

Art. l26octies. Provinciale belastingen mogen 
den doorvoer, den uitvoer naar en den invoer 
uit andere provincien niet belemmereu. 

Belastingen op voorwerpen van verbruik 
worden niet geheven. 

Art. l26novies. De opcenten op de Rijks directe 
belastingen worden tegelijk met deze, en op 
dezelfde wijze als de hoofdsom, door 's Rijks 
ambtenaren ingevorderd. 

De invordering der heffingen, in artikel 
l26bis, sub d en e bedoeld, geschiedt op de 
wijze bij de heflingsverordening te regelen. 

Art. 126decies. Het heffen, wijzigen en afschaf
fen van elke provinciale belasting wordt veror
dend bij een besluit van de Staten der provincie. 

Strekt zoodanig besluit om de hefting van 
eene belasting te bevelen, te wijzigen of te 
bestendigen, dan worden het bedrag en de 
grondslagen der belasting daarin vermeld, en 
tevens, voor zooveel noodig, de voorscbriften 
aangebaald, naar welke zij zal worden in
gevorderd. 

Art. l26undecies. Ieder besluit der Staten, 
als in het voorgaande artikel bedoeld, behoeft 
Onze goedkeuring. Deze wordt niet geweigerd 
dan bij een met redenen omkleed besluit, den 
Raad van State ·gehoord. 

Bij de goedkeuring van een besluit der 
Staten tot heffing of tot wijziging eener pro
vinciale belasting kan door Ons een term.ijn 
worden bepaald, waarvoor de hefting wordt 
toegestaan. Wanneer in bet besluit der Staten 
geen of een langere term.ijn is genoemd, wordt de 
Raad van State omtrent dien termijn gehoord. 
- 56. Het opschrift van het derde hoofdstuk 
der Tweede Afdeeling wordt gelezen als volgt: 

Van de uitvoering van wetten en alge
meene maatregelen van bestuur. 

57. De artikelen 127-129 worden vervangen 
door de navolgende bepalingen : 

Art. 127. Wanneer de wetten of de algemeene 
maatregelen van bestuur het Yorderen, ver
leenen de Staten hunne medewerking tot uit
voering daarvan. 

Art. 128. De in bet voorgaande artikel be
doelde uitvoering geschiedt -door Gedeputeerde 
Staten, voor zoover niet de wet of de alge
meene maatregel van bestuur bepaaldelijk de 
medewerking der Staten vordert. 

W ordt deze medewerking door de Staten 
geweigerd dan voorzien Gedeputeerde Staten 
daarin. 

Art. 129. Wanneer Gedeputeerde Staten niet 
of niet behoorlijk voor de hun bij bet voor
gaande artikel opgedragen uitvoering zorgen, 
kan Onze Commissaris door Ons, bij een in 
bet Staatsblad te plaatsen, met redenen omkleed 
besluit worden gemachtigd om in de uitvoering 
te voorzien. 

58. Artikel 131 wordt gelezen als volgt: 
Zij regelen al betgeen de geldmiddelen der 

provincie aangaat. 
Met inachtneming van bet bepaalde bij 

art. 44bis regelen zij de bezoldiging van alle 
provinciale ambtenaren en bedienden. 

Op de ambtenaren en bedienden bij de pro
vinciale griffie is van toepass ing hetgeen bij 
artikel 44ter ten aanzien van den griftier is 
bepaald. 

59. In artikel 134 wordt de zinsnede ,,be
boudens de bepalingen der wet, door artikel 191 
der Grondwet gevorderd" gelezen: ,,beboudens 
wettelijke bepalingen, ingevolge artikel 188 
der Grond wet". 

60. De artikelen 136 en 137 worden ver
vangen door de navolgende bepaling: 

At·t. 136. De staten bebben bet toezicbt op 
alle waterstaatswerken, waterscbappen, veen
scbappen en veenpolders, voorzoover de wet 
het toezicht over bepaalde werken niet aan 
anderen heeft opgedragen. 

61 . Artikel 138 wordt gelezen als volgt: 
Zij zijn bevoegd, behoudens wettelijke be

palingen, ingevolge artikel 188 der Grondwet, 
in de bestaande inrichtingen en reglementen 
van waterscbappen, veenschappen en veen
polders veranderingen te maken, waterscbap
pen, veenscbappen en veenpolders op te heffen, 
nieuwe op te richten en nieuwe reglementen 
voor zoodanige instellingen vast te stellen. 

Hunne besluiten te dien aanzien zijn onder
worpen aan Onze goedkeuring. Daarop zijn 
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de bepalingen der artikelen 98 en 99 van 
toepassing. 

62. Artikel 139 vervalt. 
63. In artikel 142 wordt in de plaats van 

de woorden : ,,algemeenen maatregel van in
wendig bestuur" gelezen: ,,algemeenen maat
regel van bestuur". 

64. In artikel 143, eerste lid, wordt de zin
snede : ,, betreffende de beschikking over ge
meen te-eigendom en andere door de Gemeente
wet aan te wijzen burgerlijke regtshandelingen" 
gelezen als volgt: ,,betreffende zoodanige be
schikking over gemeente-eigendomof zoodanige 
andere burgerlijke rechtshandelingen, als de 
Gemeentewet aanwijst". 

65. Artikel 151 wordt gelezen als volgt: 
Gedeputeerde Staten maken de verordenin

gen, noodig tot de hun opgedragen uitvoering 
van wetten en algemeene maatregelen van 
bestuur, en onderwerpen die aan Onze goed
keuring. 

66. In artikel 156, eerste lid, wordt in plaats 
· van de woorden: ,,uit de provinciale kas be
zoldigde" gelezen: ,,provinciale" . 

In bet tweede lid van gemeld artikel wordt 
in plaats van de woorden: ,,uit de provinciale 
kas bezoldigde" gelezen : ,,andere provinciale". 

67 . In het tweede lid van artikel 157 worden 
achter het woord: ,,waterschappen" ingevoegd 
de woorden: ,,veenschappen en veenpolders". 

68. Artikel 158 vervalt. 
69. In artikel 162, eerste lid , wordt in plaats 

van ,,zomervergadering", gelezen : ,,zomer
zitting". 

70. Artikel 162, derde lid, vervalt. 
71. Het tweede lid van artikel 174 wordt 

gelezen als volgt : 
lndien zij dit nalaten wordt, zoo het beslnit 

de in de artikelen 127 en 128 bedoelde uit
voering gold, in die uitvoering op de bij artikel 
1:.:!9 bepaalde wijze van Onzentwege voorzien. 

Slot- en overgangsbepalingen. 

72 . Aan elke provincie wordt telken jare 
door het Rijk uitgekeerd: 

1°. het met 8 ten bonderd verboogde bedrag 
van hetgeen voor baar op de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1900 is uitgetrokken ge
weest aan jaarwedden van de leden van Gede
puteerde Staten, van den griflier en van de 
ambtenaren en bedienden bij de provinciale 
griffien, zoomede aan schrijfloonen ; 

2°. de middelsom van de in de jaren 1899, 
1900, 1901, 1902 en 1903 voor haar ten laste 
van de Staatsbegrooting gedane uitgaven voor: 

a. vergoeding van reis- en verblijfkosten 
aan leden van Provinciale en van Gedepu-

teerde Staten, aan den griffier en aan de amb
tenaren en bedienden bij de provinciale griffien ; 

b. bureelbeboeften, druk- en bindwerk, brief
porten en andere kleine uitgaven ten behoeve 
der vergaderingen van de Provinciale en Ge
deputeerde Staten en voor de provinciale grif
fien; 

c. verlichting, verwarming en schoonbouden 
der gebouwen, bestemd voor de vergaderingen 
der Provinciale en Gedeputeerde Staten en 
voor de provinciale griflien. 

De nadere regelen omtrent de berekening 
en vaststelling en uitbetaling der uitkeering, 
in bet voorgaande lid bedoeld, worden door 
Ons vastgesteld. 

73. De regeling van de jaarwedden der grif
fiers en der ambtenaren en bedienden bij de 
provinciale griflie, vastgesteld bij Onze be
sluiten van 2:.:l Februari 1900, n•. 41 en van 
14 Mei 1900 (Staatsblad n•. 72) blijft vaµ kracht, 
totdat zij door eene regeling ingevolge de 
artikelen 44bis en 131 der Provinciale W et 
zijn vervangen . 

7 4. Aan de griffiers en ambtenaren bij de 
provinciale griffie, kracbtens de daaromtrent 
bestaande voorscbriften bij bet inwerking
treden dezer wet tot bet genot van leges ge
recbtigd, wordt, als vergoeding voor bet verlies 
van dat genot, met ingang van 1 Januari 1906, uit 
de provinciale kas eene persoonlijke jaarlijkscbe 
toelage verleend, gelijkstaande met de in gul
dens naar boven afgeronde middelsom dier 
leges, waarvan het genot aan den rang waarin 
door ieder hunner bij het in werking treden 
dezer wet leges worden genoten, over de laatste 
vijf jaren v66r die in werkingtreding per jaar 
is verbonden geweest. 

Die toelage vervalt met het tijdstip, waarop 
hij, die baar geniet, naar de thans daaromtrent 
bestaande voorschriften zou bebben opgebou
den legestrekkend ambtenaar te zijn. 

75. Alie v66r bet inwerkingtreden dezer 
wet uitgevaardigde wetten, boudende bekracb
tiging van provinciale belastingen voor een 
bepaalden tijd, blijven in stand tot het einde 
van dien termijn; die welke bekracbtigiug 
inhouden voor onbepaalden t ijd, vervallen van 
recbtswege met 1 Januari 1907. 

Wordt v66r het einde van den termijn of 
v66r gemelden datum wijziging in de hefling 
of in de voorscbriften betreffende de invor
dering daarvan of afschaffing der beffing door 
de Staten noodig geacht, dan wordt de beffing 
bf in baar geh eel opnieuw geregeld bf afge
schaft met inachtneming van de bepalingen 
der Provinciale wet, zooals zij bij deze wet 
zijn gewijzigd. 
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76 . Tot 1 Januari 1907 wordt bestendigd 
de hefting van leges ter griffie volgens het 
ta1:ief, vastgesteld bij de Koninklijke besluiten 
van 8 Juni 1825, n°. 28, en van 18 Januari 
1847, n°. 44. 

De opbrengst der leges wordt, te beginnen 
met 1 Januari 1906, in de proviuciale kas ge
stort. 

77. In artikel ·1 der wet van 25 Mei 1880 
(Staatsblad n°. 86), gelijk dat artikel luidt 
kracbtens urtikel 23 der wet van 15 April 1886 
(Stuatsblad n•. 64), wordt bet cijfer ,,116" ver
vangeu door : ,,126novies". 

78. De uitkeering, in artikel 72 dezer wet 
bedoeld, wordt bet eerst genoten over bet 
dienstjaar 1906. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijven, 
voor zooveel de begrootingen en rekening be
treft, van kracbt de bepalingen der wet van 
6 Juli 1850 (Staatsblad n°. 39), gelijk zij v66r 
het inwerkingtreden dezer wet luidden. 

79 . De wet van 3 Mei 1851 (Staatsblad n•. 50) 
wordt met 1 Januari 1906 ingetrokkeu. 

80. Op Onzen last wordt de · wet van 6 Juli 
1850 (Staatsblad n•. 39), met de daarin door 
deze en andere wetten gebracbte wijzigingen 
en aanvullingen , en met inacbtnem ing der 
tbans in de van Regeeringswege uitgaande 
stukken gevolgde spelling, in bet Staatsblad 
geplaatst. 

81 . Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, em1. 
Gegeven op het Loo, den 17den Juni 1905. 

(get.) WILHELMINA. 
De Min. van Binnenl. Zaken, (get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 23 Juni 1905.) 

17 Jwii 1905. 'NET, tot wijziging, aanvulling 
en verbooging van bet viP.rde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 
1905. s. 211. 

Bij deze wet wordt ua wijziging, toevoeging 
en verhooging van een ige urtikelen, de totalen 
der l ste, 5de en 8ste -Afd. van <lit boofdstuk 
respectievelijk uader vastgesteld op / 201,821, 
f 393,500, f 317,125 ; tenvijl bet eindcijfer ge
br~cht wordt op f 7,104,886.50. 

17 J,mi 1905. WET, tot aanleg van een scheep
vaartlrnnaal ter verbinding van de Zuid
lVillenisuaart en de rivier de Mark onder
ling en met de rivier de Amer. S. 212. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten, 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat hot aanleggen van een scheepYaartkanaal 

ter verbinding van de Zuid- Willemsvaart en 
de rivier de Mark onderling en met de rivier 
de Anie,· wenschelijk is; 

Zoo is bet, dat Wij , den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

Van Rijkswege wordt aangelegd en onder
houdeu een sebeepvaartkanaal ter verbinding 
van de Zuid- Willenisvaart en de rivier de Mark 
onderling en met de rivier de Amer. 

In de . kosten van aanleg wordt door 
de provincie Noordbrabant eene som van 
f 2,500,000 bijgedragen op de voorwaarden 
vermeld in bet besluit der Provinciale Staten 
van 9 Februari 1904. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven op bet Loo, den 17den Juni 1905. 

(get.) WILHELMINA. 
De Min. van vVaterstaat, Handel en Nijv'e:rheicl , 

(get. ) DE MAREZ OYENS. 

(Uitgeg. 29 Jimi 1905.) 

17 Jimi 1905. WET, houdende bepaling be
treffencle het merken van bnter, afkomstig 
van uangeslotenen bij een onder llijks
toezicbt staand botercontrolestation. S. 21~. 

W1J WILHELMINA, ENZ ... doen te we ten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de noodzakelijkbeid is gebleken maatrege
len te nemen in b et belang van cle hier te 
lande gevestigde, onder Rijkstoezicht staande 
botercontrolestations; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 

1 . Door Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en ijverbeid worden merken Yast
gesteld, welke uitsluitend bestemd zijn om door 
of van wege aangeslotenen bij een onder Rijks
toezicht staand boterc'ontrolestation te wordeu 
aangebracbt op door hen bereide of aange
kocbte boter, of we! op de verpakking dier waar. 

2. Deze merken worden in de Nederlandsche 
Staatscourant bekend gemaakt, benevens de 
door Onzen voornoemden Minister nacler te 
geven voorschriften betreffende bet aanbrengen 
van die merken op de waar of op de ver
pakki ng er van. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op bet L oo, den 17den Juni 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 
De l'Jfin. van 1-Vaterstaat, Handel en Nijverheicl, 

(get. ) DE MAREZ OYE:N" . 

( Uitgeg. 27 ,foni 1905.) 
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17 Jwii 1905. BEsLUI'.1' van den Minister van ' 
Binnenlandsche Zaken, houdende, met in
trekking der beschikkingen van 30 Januari 
1903 en 21 December 1904, vaststelling 
der <•ervaldagen van de premien, bedoeld 
in art. 46 dcr Ongeyallenwet 1901. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gozien art. 46 der Ongevallcnwet 1901 (wet 

\':\ll 2 Januari 1901, Staatsblacl n°. 1), zoomede 
art. 4 der wet van 3 Februari 1902 (Staa ts
ulacl n°. 14); 

Heeft goedgevonden : 
met intrekking zijner beschikkingen van 30 

Januari 1903 en van 21 December 1904 bet 
navolgende te bepalen: 

1°. Behoudens bet hierna sub 3, 5, 6 en 8 
bepaalde, worden de premien door de werk
gevers halfjaarlijks betaald. 

2°. De vervaldagen der premien zijn voor 
alle werkgevers, die sub 3 bedoeld uitgcwn
derd, 1 Juli en 1 Januari. 

3°. Door de werkgevers, die bet schippers
bedrijf uitoefenen of een bedrijf als genoemd 
in bet Koninklijk besluit van 5 December 1902 
(Staatsblacl n°. 207), worden de premien jaar-
✓ijks betaald. 

4°. Voor de sub 3 bedoeldc werkgevers is 
de vervaldag der premie 1 Januari. 

5°. Wanneer een werkgever binnen eene 
betalingsperiode ophoudt een verzekerings
plichtig bedrijf uit te oefenen, is de vcrvaldag 

•van ' de premie, welke alsdan door hem over 
de nog niet afgeloopen periode verschuldigd 
is, de vijftiende dag na dien, waarop hij met 
de uitoefeningvan bet bedrijf heeft opgehouden. 

6°. Wanneer een werkgever ingevolge de 
voorgaande bepalingen voor de eerste maal 
premie zou moeten betalen binnen eene maand 
na de mededeeling van bet bestuur der Rijks
verzekeringsbank van bet aan zijne onder
nem'ing toegekende gevarenpercentap;e, wordt 
de eerste vervaldag der door hem verschul
digde premie gerekend die <lag te zijn, welke 
volgens de voorgaande bepalingen de tweede 
vervaldag van de premie zou zijn. 

7°. De werkgever die is toegelaten om zelf 
het risico te dragen van de bij de Ongevallen
wet 1901 geregelde verzekering zijner werk
lieden of om dat risico over te dragen. aau 
eene naamlooze vennootschap of vereeniging, 
is bevoegd om, nadat hij, de vennootschap of 
de vereeniging is aangevangen bet bedoelde 
r isico te dragen, de premie, welke hij alsnog 
aan de Rijksverzekeringsbank mocht verschul

·digd zijn, aan de bank te betalen v66r den 
vervaldag welke ingevolge het hiervoor be

·paalde voor hem zou gelden. 

8°. Voor de werkgevers voor wie de laatst 
verstreken vervaldag der premie is geweest 
15 Februari 1905, 15 Maart 1905, 15 April 1905, 
15 Mei 1905 of 15 J uni 1905, is de eerstrnl
gende vervaldag 1 Januari 1906. 

's Gravenhage, den 17den .Juni 1905. 
(get.) K UYPER. 

23 Juni 1905. BESL UIT, tot vern ietiging van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van Aalten van 16 April 1904, waar
bij aan J. KoTHUIS, aldaar, vergunning 
voor den kleinhandel in sterken drank is 
verleend. S. 214. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l\Iinister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Mei 1905, n°. 3550, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Aalten van 16 April 1904, waarbij aan 
J. KoTHUlS, aldaar, Ycrgunning voor den 
kleinhandel in sterken drnnk is verleend ; 

Overwegende, dat op 16 April 1904 bet 
maximum aantal der vergunningen voor den 
kleinhandel in sterken drank voor de ge
meente Aalten bedroeg zeven en twintig; 

dat in die gemeente op voormelden dag 
reeds zeven en twintig vergunningen waren 
verleend; 

dat n iet op grond van art. 2, derde lid, der 
wet van 28 J uni 1881 (Staatsblacl n°. 97), ge
wijzigd bij de wetten van 23 April 1884 (Staats
blad n°. 54), 16 April 1885 (Staa tsblacl n°. 78), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), bij art. 2 
van de wet van 31 December 1887 (Staats
blad n°. 265) en bij de wet van 27 April 1901 
(Staatsblad n°. 85), door Gedeputeerde Staten 
van Gelclerlancl machtiging was verstrekt tot 
het verleenen van een vergunning boven bet 
1n:1ximum; 

dat art. 26 van voormelde wet niet van toe
passing was; 

dat dus de vergunning aan J . K0THUIS is 
verleend in strijd met die wet ; 

Gelet op art. 153 der Gemcentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

23 Mei 1905, n°. 30) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen }\'[i. 

nister van Binnenlandsche Zaken van 19 Juni 
1905, n°. 5425, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermelcl besluit van burgemeester en 

wethouders van Aalten van 16 April 1904 te 
vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
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is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Sta atsblact geplaatst en waarvan 
afschrift aan den Raad van State gezonden 
zal worden. 

Het Loo, den 23sten J uni 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

(Ui tgeg. 6 Juli 1905.) 

24 Juni 1905. BESLUI'.l', tot vaststelling van 
een reglement voor de tecbnische hooge
scbool. S. 215. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Maart 1905, 
n°. 1829 •, afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende, dat ingevolge art. 33, onder 
a en b der hooger-onderwijswet, bij algemeenen 
maatregel van bestuur, voor zoover niet door 
die wet bepaald, moeten worden vastgesteld : 

1°. de inwendige inricbting van de technische 
hoogeschool ; 

2°. het beheer door curatoren en voor zoo
veel noodig door rector-magnificus en asses 
soren van die school te voeren en de overig e 
werkkring van die colleges ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
18 April 1905, n". 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 20 Juli 
1905, n°. 2996, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 6 Juli 1905 vast te stellen 

bet reglement , betwelk aan dit besluit is 
gebecht. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit beslnit , 
betwelk gelijktijdig in bet Staatsblad en in de 
Staatscoura.nt zal worden gepl aatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 24sten J uni 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Ministe1· van Binnenlandsche Z aken, 
(get.) KUYPER. 

(Ui tgeg. 4 Juli 1905.) 

REGLEMENT voor de technische hooge
school te Delft. 

§ 1. Van curntoren. 

.Art. 1. Aan curatoren is opgedragen de be
bartiging van alles, wa t kan strekken ten 
nutte van de techniscbe hoogeschool. 

2. De vergaderingen van cnratoren hebben 

ten :r;ninste eenmaal in de maand plaats. Zij 
worden gehouden in de gemeente Delft, tenzij 
er noodzakelijkheid bestaat, die bij uitzonde
ring elders te honden. 

3. Tot het honden van vergaderingen wordt 
de tegenwoordigheid van de meerderheid der 
in fnnctie zijnde curatoren gevorderd. 

Bij het huishoudelijk reglement, bedoeld bij 
het laatste lid van art. 56 der hooger-onder
wijswet, kan de afdoening van zeer eenvoudige 
spoedeischende zaken aan den president wor
den opgedragen. 

4 . Over alle imken der technische hooge
school dienen zij Onzen Minister van Binnen
landscbe Zaken van bericht en raad en geven, 
desgevraagd alle verlangde opgaven en inlich
tingen. 

In den regel roepen zij daartoe de voorlich
ting en den raad in van rector-magnificus en 
assessoren, desgeraden ook van den senaat, de 
onderscheidene afdeelingen, hoogleeraren, lec
toren en alle andere aan de techn isch e booge
school verbonden ambtenaren . 

5. Bij . plechtigheden of vergaderingen tot 
de technische hoogeschool betrekkelijk, heeft 
het college van curatoren rang boven de hoog
leeraren. 

In het college hebben de leden zitting 
volgens de orde van hunne aanstelling. 

6 . Curatoren zijn bevoegd eene vereenigde 
vergadering van hnn college en van den senaa t 
of van rector-magnificus en assessoren bijeen 
te roepen, zoo dikwijls zij dit in het belan g 
der technische hoogeschool noodig achten. 

7. Zij zien toe, da't de lessen der hoogleeraren 
en lectoren, voor elk studiejaar op het pro
gramma der lessen aangekondigd, geregeld en 
gedurende den daarvoor bepaalden tijd ge
geven worden. 

8 . Zij houden, in overleg met een of meer 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan te wijzen deskundigen, toezicht op 
de gebouwen, het meubilair en de hulpmid
delen, bij de technische hoogeschool in ge
bruik. 

9 . Zij beperken hunne uitgaven tot de som
moo, welke tot aanbouw, onderhoud en ver
betering der gebouwen, voor het meubilair en 
voor de aanvulling en uitbreiding der ver 
zamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken ter beschikking zijn gesteld. 

10. Zij verdeelen de in het voorgaand arti
kel bedoelde, tot aanvulling en uitbreiding der 
verzamelingen en hulpmiddelen voor het onder
wijs jaarlijks van Rijkswege te bestemmen 
gelden, zooals zij dit in bet belang der ver-
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schillende, tot de technische hoogeschool be
boorende inricbtingen wenschelijk achten, een 
en antler onder goedkeuring van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

11 . Zij waken voor de behoorlijke naleving 
van de in artikel 59 der hooger-onderwijswet 
bedoelde reglementen, betreffende het beheer 
en het gebruik der verzamelingen en hulp
middelen voor het onderwijs. 

12. Zij beheeren de legaten en giften, ten 
behoeve der technische hoogescbool gemaakt, 
voor zoover door den erflater of scbenker daar
omtrent geene andere bepalingen gesteld zijn. 

13. Jaarlijks v66r 1 Mei doen zij aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken rekening 
en verantwoording over het afgeloopen jaar, 
van het beheer in artikel 12 bedoeld. 

14. Het verslag en de begrooting, in art. 61 
der hoogei;onderwijswet bedoeld, worden inge
richt overeenkomstig de te dien aanzien door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken te 
geven voorschriften. 

15. Alvorens hunne betrekking te aanvaar
den leggen curatoren in handen van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken den navol
genden eed (belofte) af: 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin. 
Ik zweer (beloof) de wettelijke verordeningen 

omtrent het hooger onderwijs, voor zooveel 
betreft de technische hoogeschool, te zullen 
in acht nemen, en verder voor zooveel in mijn 
vermogen is, tot haren bloei en luister te 
znllen medewerken. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
(Dat beloof ik.)" 

16. Voor den secretaris van curatoren wordt 
door Onzen Minister ',1811 Binnenlandsche Zaken 
een instructie vastgesteld. 

Hij staat aan het college van curatoren , aan 
den president-curator en desgevorderd aan ieder 
cnr!ito1·, die met eenige commissie wordt be
last, ten dienste. 

Hij onderteekent nevens den president alle 
stnkken, die van of namens het college uitgaan. 

Hij is belast met de bewaring en de zorg 
voor het arcbief, volgens de regelen daartoe 
door curatoren te stellen. 

Bij verb indering of ontstentenis wordt bij 
door een der curatoren vervangen. 

17. Alvorens zijne betrekking te aanvaarden 
legt de secretaris van curatoren in handen van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
den navolgenden eed (belofte) af: 

,,Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot secre
taris van het college van curatoren der tech
nische hoogeschool te Delft te worden benoemd 
directelijk of indirectelijk aan geene personen, 

hetzij in of buiten bet bestnur, onder wat 
naam of voorwendsel ook, eenige giften of 
gaven beloofd of gegeven heh, noch beloven 
of geven zal. · 

1k zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd 
in betrekking te doen of te laten, van niemand 
boegenaamd, eenige beloften of geschenken 
aannemen zal, directelijk of indirectelijk. 

Ik zweer (beloof), dat ik alle de plicbten, 
die de booger-onderwijswet en de vastgestelde 
of vast te stellen instructie aan het ambt van 
secretaris verbinden, eerlijk en vlijtig zal ver
vullen. 

Zoo waarlijk belpe mij God Almachtig. (Dat 
verklaar, beloof ik.)" 

§ 2. Van rector-magnificus en assessoren. 

18. De rector-magnificus roept eene verga
dering van rector-magnificus en accessoren 
bijeen, zoo dikwijls hij bet noodig oordeelt. 

Een der assessoren word t belast met het 
secretariaat. 

19. Rector-magnificus en assessoren zijn 
verplicbt te voldoen aan elke aanvrage van 
curatoren om voorlichting en raad. 

20. Zij zijn bevoegd aan curatoren voor
stellen te doen. 

21. Zij roepen desgeraden de voorlichting 
en den raad in van de onderscbeidene afdee
lingen, hoogleeraren, lectoren P.n alle andere 
aan de tecbniscbe boogescbool verbonden amb
tenaren. 

§ 3. Van de docenten. 

22. Hoogleeraren en overige docenten zijn 
verplicht te voldoen aan elke aanvrage van 
curatoren of van rector-magnificus en asses-
soren om voorl ichting en raad. . 

23. Alvorens hunne betrekking te aanvaar
den leggen boogleeraren en lectoren in han
den van curatoren den navolgenden eed (be
lofte) af: 

,,lk zweer (beloof) getrouwheid aan de Ko
ningin en gehoorzaamheid aan de wetten van 
den Staat, dat ik de verplichtingen aan mijne 
betrekking van boogleeraar (lector) aan de 
tecbniscbe boogescbool te Delft naar behooren 
en getrouw zal waarnemen en mij in alles ge
dragen· naar de voorscbriften, die mij in YOOr
schreven betrekking zullen worden gegeven 

Zoo waarlijk belpe mij God Almacbtig. (Dat 
beloof ik.)" 

24. I s een der hoogleeraren of lectoren door 
ongesteldheid of andere wettige reden ver
binderd onderwijs te geven, dan verwittigt 
bij daarvan aanstonds bet college van cu
ratoren. 
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Orn geene andere reden mag het ondenvijs 
worden nagelaten zonder vergunning van cu
ratoren. 

25. Op aanvragen om verlof van hoog
leeraren en lectoren wordt beschikt door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, indien 
het verlof voor !anger dan acht dagen, door 
curatcren, indien het voor korten termijn wordt 
aangev raagd. 

26. Het ambt costuum der hoogleeraren is 
de toga van zwarte zijde; de mut van zwart 
fluweel, met zwarte onderkleeding en witte 
das en bef. 

§ 4. Van het ondenvijs. 

27 . Het programma der lessen wordt voor 
elk studiejaar door den senaat der technische 
hoogescbool na goedkeuring door curatoren 
in de rnaand J uui vastgestelo. 

28. H et studiejaar vangt aan den eersten 
Dinsdag in de maand eptember. 

Er zijn drie vacantien, eene 'l'an 10 Juli tot 
den aanvang van den volgenden cursus; eene 
van den Zaterdag v66r Kerstmis tot en met 
den tweeden Zaterdag daaraanvolgende ; en 
eene van den Donderdag v66r Paschen tot en 
met den tweeden Woensdag daaraanvolgende. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 24 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 215). 

l\1ij bekend , 
De 11finister van Binnenlanclsche Zaken , 

(get. ) KUYPER. 

:.!4 Juni 1905. B1<:SLUI'J', ter uitvoering van 
artikel 168 der hooger-onderwijswct. S. 216. 

WIJ WILHELl\IINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l\Iinister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 April 1905, 
n°. 2367 ', afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, clat door Ons de noodige voor
schriften moeten worden gegeven tot uitvoe
ring van artikel 168 der hooger-onderwijswet ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
:.!3 Mei 1905, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 J uni 1905, n°. 4252, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Jaarlijks in de tweede helft der 

·maand Januari en binnen dertig dagen na den 
aanvang van elk schooljaar zendt het bestuur 
van een aangewezen bij:wnder gymnasium. dat 
op Rijkssubsidie, bedoeld bij art. 168 der booger
onderwijswet, aanspraak maakt, aan Onzen 

Minister van Binnenlandsche Zaken eene op
gave: 

1°. van de vakken, waarin onderwijs wordt 
gegeven en van het aantal wekelijks te geven 
lesu ren in ieder dier vakken; 

2°. van bet aantal uren, die per week en 
per klasse worden bes teed aan vakken , n iet 
vermeld in art. 5, 011der a-ni, der hooger
onderwijswet; 

3°. van het aantal leerlingen van elke klasse, 
alsmede, indien eene klasse gesplitst is in 
parallelklassen, van het aantal leerlingen 'l'an 
el ke parallelklasse ; 

4°. van den tijd van ontspanning tnsschen 
achtereenvolgende lesuren ; 

5°. van het aantal leerlingen, dat op den 
vijftienden dag cler maand Januari van het 
loopende jaar als werkelijk scboolgaancle be
kend stond. 

Bij aanwijzing van bet bijzonder gymnasium 
in den loop van een jaar zendt het bestuur 
aan Onzen Minister van Binnenlandscbe Zaken 
eene opgave : 

a. binnen eene maand na de aanwijzing Yan 
de onderwerpen hierboven onder 1 tot en met 
4 vermeld; en 

b. binnen tien dagen na den laatsten dag 
der maand Yolgende op die, waarin het b ij 
zonder gymnasium is aangewezen, van het 
aantal leerlingen , dat op dien laatsten dag als 
werkelijk scboolgaande bekend stond. 

2. De door het bestuur van een aangewezeu 
bijzonder gymnasium, dat op Rijkssubsidie 
kracbtens art. 168 der booger-onderwijswet 
aanspraak rnaakt aan Onzen Minister van 
Binnenlandschc Zaken overeenkomstig dat 
wetsartikel jaarlijks in .de rnaand Jannari in 
te zenden aanvrage moet bevatten: 

1°. den naam dcr instelling, stichting of 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, 
onder wier bestuur het bijzonder gymnasium 
staat, waarvoor de aanvrage geschiedt. 

Is de vereeniging krachtens de wet van 
22 April 1865 (Staatsblad n°. 3:.!) bij de wet 
of bij Roninklijk besluit erkend, dan wordt 
nevens de dsgteekening en het nummer Yan 
de wet of bet besluit, vermeld de dagteekening 
en het nummer der Staatscourant, waarin de 
goedgekeurde statuten dier vereeniging, of 
wijzigingen of veranderingen daarin zijn open
baar gemaakt ; 

2°. de dagteekening van het Koninklijk be
sluit, waarbij het bijzonder gymnasium is aan
gewezen en het nummer van het Staatsblad 
waarin dat Koninklijk besluit is opgenomen ; 

8°. de Yakken, waarin onderwijs is gegeYen 
en het aantal wekelijks gegeven lesuren in 
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ieder dier vakken, met vermelding van de 
lesuren, d ie bij de berekening van het subsidie 
buiten aanmerking blijven. 

Valt bet schooljaar niet samen met bet 
burgerlijk jaar, dan wordt bet aantal wekelijks 
gegeven lesuren in de beide schooljaren af
zonderlijk opgegeven; 

4°. het aantal leerlingen van elke klasse, 
alsmede indien eene klasse gesplitst is in paral
lelklassen , bet aanta1 leerlingen van elke 
parallelklasse; 

5°. den t ijd aan ontspanning tusschen achter
eenvolgende lesuren gegeven; 

6°. bet aantal leerlingen, dat op den vijfticnden 
Januari van het voorafgaande jaar en wanneer 
het bijzonder gymnasium in den loop van dat 
jaar is aangewezen, het aantal dat op den 
laatsten dag der maaud volgende op d ie, 
W'aarin de aanwijzing plaats had, als werkelijk 
schoolgaandc bekend stond ; 

7°. de dagteekening van de opening van de 
school, indien deze nog geen zes jaren geleden 
werd geopend; 

8°. bet bedrag van de opbrengst der school
gelden in zijn geheel, alsmede per leerling en 
per jaar ; 

9°. ecnc opgave van de op 1 Januari 1904 
van Overheidswege genoten geldelijke bijdragen 
of andere ondersteuningen, met vermelding 
of zij over bet voorafgaande jaar zijn uit
gekeerd of verleend ; 

10°. eene verklaring van bet bestuur, dat 
bet gymnasium niet wordt gebouden als winst• 
gevend bedrijf. 

De aanvrage om Rijkssubsidie, in dit artikel 
bedoeld, wordt voot· de eerste maal ingezonden 
in de maand Januari 1906. 

3 . Het aantal wekelijks gegeven lesuren 
wordt, indien bet scbooljaar niet samenvalt 
met bet b urgerlijk jaar, berekend naar ve r
houding van b et in elk der beide scbooljaren 
aangegeven aantal wekelijksche lesuren en van 
de verdeeling van het burgerlijk jaar over de 
beide scbooljaren . 

4 . Alvorens de verleening van Rijkssubsidie 
te bevorderen onderwerpt Onze Minister van 
Binnenlandscbe Zaken de ingediende aanvrage 
aan een nauwkeurig onderzoek en wint bij het 
bestuur, clat op Rijkssubsid ie aanspraak maakt, 
al de inlicbtingen in, die met betrekking tot 
de punten a-c van bet vierde lid van art. 168 
voormeld noodig oordeelt. 

5 . De opgaven en de aanvrage in dit besluit 
vermeld, worden opgemaakt in den vorm, door 
Onzen voornoemden Minister te bepalen . 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
bel~st met de uitvoering van dit besluit, dat 

in bet Staatsblail zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift iml worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkame1·. 

Het Loo, den :Msten Juni 1905. 
(,get.) WILHE L M I NA. 

De Minister 
( get.) 

van B;nnenlandsche Z aken, 
KUYPER. 

(Uitgeg. 8 Jttli 1905.) 

24 Juni 1905. BF: ~LUIT, tot nadere wijziging 
van bet Koninklijk besluit van 13 Au
gustus 1891 (Staatsblad n°. 158), tot Yast· 
stelling van een algemeen reglement Yan 
politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen , bmggen en daartoe beboorende 
werken, ondet beheer van het Rijk , ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
17 April 1894 (Staafsb/ad n•. 57), 23 April 
1897 ( taatsblad n•. 105) en 8 Juli 1897 
(Staatsblad n•. 174). S. 217. 

WrJ WILHELMINA, uz 

Op de voordracht van Onzen Minister Yan 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 3 No
vember 1904, n°. 211, afdeeling Waters taat ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats-
blad n°. 69) ; 

Gezien de wet van 24 ;Juli 1899 (Staatsblail 
n°. 194), tot aanlcg en onderboud van eene 
visscbersbaven te Scheveningen; 

Den Raad van State gehoord , advies vau 
29 November 1904, n°. 17 ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 20 Juni 1905, 
L •. P, afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. het Koninklijk besluit van 13 Augustus 

1891 (Staatsblad n•. 158) tot vaststell ing van 
een algemeen reglement van poli t ie voor ri
vieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen en 
daartoe behoorende werken, onder bebeer van 
het Rijk , gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van 17 April 1894 (Staatsblad n°. 57), 
23 April 1897 (Staatsblad n•. 105) en 8 J uli 1897 
(Staafsblacl n°. 174) nader te wijzigen als volgt: 

Artikel 1, derde lid, littera a, wordt gelezen 
als volgt: 

,,de have ns te Moe,·dijk , Breskens, Veere en 
Delfzijl, de buitenhaven te Scheveningen en de 
havens der eilanden Terschelling , V/ielanil, 
lVieringen, Urk en Marken". 

2°. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad en de Staats

. cou,·ant, waarin het is geplaatst. 
Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
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Nijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et L oo, den 24sten Juni 1905. 
(get.) WILHELMI A. 

De Min . van Waterstaat, Handel en Nijvei·heid, 
(get.) DE MAREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 8 Juli 1905.) 

24 Jwii 1905. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de wetten van 5 Juni 
1905 (Staatsblad n•. 152), 5 J uni 1905 (Staats
blad n•. 153) en 5 J uni 1905 (Staatsblad 
n•. 164) in werking zullen treden. S. 218. 

Bepaald op l Januari 1906. 

26 Juni 1905. BESLUI'l', ter bekendmaking 
van den tekst der wet van 17 Augus-
tus 1878 (Staatsblad n•. 127), houdende 
h erziening der wet van 13 Augustus 1857 
(Staatsblad n•. 103) tot regeling van het 
lager onderwijs, zooals die is gewijzigd 
bij de wettei, van 27 Juli 1882 (Staats
blacl n•. 117), 3 Januari 1884 (Staatsblad 
n•. 2), 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123), 

(Staatsblad n•. 127) houdende herziening der 
wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n•. 103) 
tot regeling van het lager onderwijs , zooals 
die bij de verder hierboven genoemde wetten 
is gewijzigd, overeenkomstig de voorschriften 
van artikel 8 der wet van 3 J uni 1905 (Staats
blad n°. 151), algemeen bekend te maken door 
bijvoeging van dien gewijzigden t ekst in zijn 
geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 26sten J uni 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) K UYPER. 

(Uitgeg. 14 Juli 1905.) 

15 April 1886 (Staatsblad n•. 64), 8 De
cember 1889 (Staatsblad n°. 175), 9 Mei 
1890 (Staatsblad n°. 78), 30 December 1892 
(Staatsblad n°. 292), 13 September 1895 
(Staatsblad n°. 159), 28 December 1896 
(Staatsblad n•. 230), 7 Juli 1900 (Staats- • 
blad n•. 111), 21 J uni 1901 (Staatsblad 

T E K S T der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), houdende herziening 
der wet van 13 Augustus 1857 (Staats
blad n°. 103) tot regeling van het lager 
onderwijs, zooals die i s gewijzigd bij de 
wetten van 27 .Juli 1882 (Staatsblad n°. 
117), 3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 2), 
11 Juli 1884 (Staatsblad n•. 123), 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 8 December 1889 
(Staatsblad n•. 175), 9 Mei 1890 (Staats
blad n°. 78), 30 Deceinber 1892 (Staats
blad n°. 292), 13 September 1895 (Staats
blad n°. 159), 28 December 1896 (Staats
blad n•. 230), 7 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. 111), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°.157), 
24 Juni 1901 ( taatsblacl n°. 187), 3 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 151) en 5 Jimi 1905 
(Staatsblad n°. 152). 

n°. 157), 24 J uni 1901 (Staatsblad n°. 187), 
3 J uni 1905 (Staatsblad n°. 151) en 5 J uni 
1905 (Staatsbla<l n•. 152). . 219. 

WIJ WILHELMI A, E 'Z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Juni 1905, n°. 
4824, afdeeling Onderwijs ; 

Gelet op de wetten van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), 27 Juli 1882 (Staatsb /ad 
n°. 117), 3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 2), 
11 Juli 1884 (Staatsb lad n°. 123), 15 Apri l 1886 
(Staatsblad n°. 64) , 8 December 188!l (Staats
blad n•. 175), 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78), 
30 December 1892 (Staatsblad n•. 292), 13 Sep
tember 1895 (Staatsblad n°. 159), 28 Decem
ber 1896 (Staatsblad n°. 230), 7 Juli 1900 (Staats
blad n•. 111), 21 J uni 1901 (Staatsblacl n•. 157), 
24 Juni 1901 (Staatsblad n•. 187), 3 Juni 1905 
Staatsblad n•. 151) en 5 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 152); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst der wet van 17 Augustus 1878 

TITEL I. 

A I ge m e e ne be p a Ii n g e n. 

Art. 1. 1. Lager onderwijs is hnis-of school
onclerwijs. 

2 . Onderwijs, gegeven aan kinderen van 
ten hoogste d rie gezinnen gezamenlijk in de 
wooing van het hoofd van een dier gezinnen, 
is huisonderwijs. 

3. Ieder antler onderwijs, waaronder ook 
het onderwijs in armeninrichtingen, gods-, gast
en werkhuizen, gestichten van weldadigheid 
en andere instellingen van open baar n·ut ge
geven, worclt voor de toepassing clezer wet als 
schoolonderwijs beschouwd. 

2 . 1. Onder lager onderwijs begrijpt deze 
wet het onderwijs in : 

a. het lezen ; 
b. het schrijven ; 
c. het rekenen ; 



26 JUN 1 19 0 5. 317 

cl. de beginselen. der N ederlandsche taal ; 
e. die der vaderlandsche geschiedenis ; 
f die der aardrijkskunde; 
g. die van de kennis der natuur ; 
h. het zingen ; 
i. de eerste oefeningen van het handteekenen; 
i- de vrije en orde-oefeningen der gymnas-

tiek; 
k. de nuttige handwerken voor meisjes. 
2. Aan lagere scholen kan bovendien onder-

wijs gegeven worden in : 
l. de beginselen der Fransche taal ; 
111. die der Hoogduitsche taal ; 
n. die der Engelsche taal ; 
o. die der algemeene geschiedeni 
p. die der wiskunde; 
q. het handteekenen ; 
r. de beginselen der landbouwkunde; 
r bis. die der tninbonwkunde; 
s. de gymnastiek ; 
t. de fraaie handwerken voor meisjes. 
3 . 1. De lagere scholen opgericht en onder

houden door het Rijk of de gemeenten zijn 
openbare, de overige zijn bijzondere scholen. 

2. Door waterschappen of provincien wor-
den geene uitgaven ten behoeve van het lager 
onderwijs gedaan. 

3. Aan bijzondere scholen noch aan bijzon
dere inrichtingen tot opleiding van onder
wijzers mogen vanwege de gemeente geldelijke 
bijdragen of eenige andere onderstenning mid
dellijk of onmiddellijk worden toegekend, dan 
in de gevallen en onder de 'iit)orwaarden in 
deze wet genoemd. 

4. 1. Artikel 4 der gezondheidswet is toe
passelijk op alle lokalen , waarin lager school
onderwijs gegeven wordt. 

2. Bij algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur worden door Ons, zoowel in het be
Jang van de gezondheid als van het onderwijs, 
algemeene regelen vastgesteld omtrent den 
bouw en de inrichting der lokalen, waarin 
openbaar lager schoolonderwijs gegeven wordt, 
alsmede omtrent het aantal kinderen, dat 
daarin mag worden toegelaten, met bepaling 
of en in hoeverre deze regelen verbindend zijn 
voor de lokalen, waarin door gemeenten ge• 
snbsidieerd bijzonder Jager schoolonderwijs 
wordt gegeven. 

5 . 1. Geen lager schoolonderwijs wordt ge
geven in lokalen, welke door den hoofdinspec
teur van de volksgezondheid zijn afgekeurd 
als schadelijk voor de gezondheid of van 
onvoldoende ruimte voor het aantal school
gaande kinderen. 

2. De hoofdinspecteur spreekt de afkeuring 
uit bij schriftel~jke en met redenen omkleede 

verklaring en zend t daarvan afschrift aan 
Gedeputeerde Staten en ten zelfden dage aan 
het gemeentebestuur, aan den districts-school
opziener en aan het hoofd der school. Gede
puteerde Staten gelasten burgemeester en 
wethouders der gemeente, waarin het Jokaal 
ligt, deze verklaring af te kondigen binnen 
een door hen te bepalen termijn. 

3. Bij Gedeputeerde Staten kunnen tegen 
de uitspraak van den hoofdinspecteur in hooger 
beroep komen : 

a. de districts-schoolopziener ; 
b. het hoofd der school ; 
c. de eigenaar of bruiker van het lokaal; 
d. de ouders of verzorgers van schoolgaande 

kinderen. 
4. Het beroep moet worden ingesteld binnen 

dertig vrije dagen, te rekenen van den dag, 
waarop het afschrift der verklaring van den 
hoofdinspecteur op last van Gedeputeerde 
Staten door hetgemeentebestu uris afgekond igd. 

5. Gedeputeerde Staten geven aan elk der 
in beroep gekomen belanghebbenden schrif
telijk kennis van hunne beslissing. 

6. Ieder, die bij de beslissing partij geweest 
"is, kan daartegen bif Ons in hooger beroep 
komen. 

7. Dit moet ingesteld worden binnen dertig 
vrije dagen, te rekenen van den dag, waarop 
de kennisgeving van de beslissing van Gede
puteerde Staten den belanghebbenden is toe
gezonden. 

8. Hangende de termijnen van beroep en 
tot de eindbeslissing kan met het geven van 
onderwijs in het afgekeurd lokaal worden voort
gegaan, tenware de hoofdinspecteur van de 
volksgezondheid om dringende redenen, in 
zijne verklaring uitdrukkelijk te vermelden, 
anders mocht hebben bevolen. 

9. Indien de hoofdinspecteur schriftelijk 
verklaart, dat het afgekeurde lokaal voldoende 
verbeterd is, of dat het aantal kinderen ge
noegzaam beperkt is, kan het onderwijs worden 
hervat. 

6. 1. Niemand mag lager onderwijs geven, 
die niet in bet bezit is der bij deze wet ge
vorderde bewijzen van bekwaamheid en zede
lijkheid. 

2. Vreemdelingen behocven bovendien Onze 
vergunning. 

7 . 1. De bepalingen van het voorgaande 
artikel zijn niet toepasse!ijk op : 

a. hen, die uitsluitend aan kinderen van 
een gezin lager huisonderwijs geven ; 

b. hen, die, van het geven van lager onder
wijs geen beroep makende en zich zonder 
geldelijke belooning daartoe bereid verklarende, 



318 26 JUNI 1905. 

van Ons vergunning hebben verkregen tot het 
geven van zoodanig onderwijs. 

2. Vrijgesteld van het bezit van een der 
bewijzen van bekwaamheid bij het voorgaande 
artikel bedoelcl is hij, die voor het vak of de 
vakken, waarin hij onderwijs geeft, bevoegd 
is ingevolge het Koninklijk besluit van 2 Augus
tus 1815, n•. 14, de wet van 28 April 1876 
(Staatsblad n•. 102), of de wet van 2 .Mei 1863 
(Staatsblad n•. 50). 

8. 1. Jongelieden van beiderlei kunne mo
gen in de school als kweekeling worden toe
gelaten en aldaar behulpzaam zijn, mits zij: 

a. hun vijftiende jaar ingetreden zijn en 
hun negentiende niet volbracht hebben, of de 
akte, bedoeld in artikel 77 onder a, bezitten; 

b. tot geene werkzaamheden in de school 
gebezigd worden dan de zoodanige, welke zij 
onder het toezicht en de leiding van een in 
hetzelfde schoolvertrek aanwezigen bevo~gde 
verrichten; en 

c. na drie maanden als kweekeling geplaatst 
te 7.ijn geweest, in het bezit zijn van een door 
den arrondissements-schoolopziener schriftelijk 
goedgekeurd bewijs, niet ouder dan een jaar 
en afgegeven en onderteekend door het hoofd 
der school, waarin zij tijdens de afgifte waren 
toegelaten, dat_ hun zedelijk gedrag en hunne 
vorderingen voldoende zijn. 

2. lngeval de arrondissements-schoolopzie
ner zijne goedkeuring weigert, kan bet hoofd 
der school binnen veertien dagen na die wei
gering de beslissing van den districts-school
opziener inroepen. Deze beslist binnen eene 
maand. 

3. Bet hoofd der school geeft van de toe
lating van een kweekeling in zijne school 
minstens drie dagen te voren schriftelijk kennis 
aan den arrondissements-schoolopziener. 

9 . 1. Hij, die in strijd met het voorschrift 
van artikel 5 schoolonderwijs geeft iu een 
afgekeurd lokaal, of die, als hoofd der school 
iu een vertrek meer leerliugen toelaat dan het 
naar de in artikel 4 bedoelde regelen mag 
bevatteu of daarin kweekelingen toelaat, zonder 
dat de vereischte schriftelijke kennisgeving 
daaraan is voorafgegaan of we! anders dan op 
den voet, bij het voorgaand artikel bepaald, 
wordt gestraft met eene geldboete van ten 
hoogste vijftig gulden. 

2. lndien tijdens het plegen van de over
treding nog geen twee jaren zijn verloopen, 
sedert eene vorige veroordeeling van den 
schuldige wegens gelijke overtreding onher
roepelijk is geworden, wordt hij gestraft met 
geldboete van ten hoogste honderd gulden of 
met hechtenis van ten hoogste veertien dagen. 

Bij tweede of volgende herpalingen, gepleegd 
telkens binnen twee jaren nadat de laatste ver
oordeeling wegens eerste of volgende herha
lingen ouherroepelijk geworden is , wordt hech
tenis opgelegd van ten hoogste een jaar. 

10. J3ebalve de gevallen, hierna vermeld, 
vervalt de bevoegdheid tot het geven van 
lager onderwijs voor hem, die bij eindvonnis 
is veroordeeld : 

a. wegens misdaad ; 
b. tot eene der st raffen, omscbreven iu arti• 

kel 28, n••. 4 en 5, van het W etboek van 
Strafrecht. 

11. 1. Hij, die de bevoegdbeid tot hetgeven 
van lager onderwijs verloren beeft, kan haar 
niAt terug bekomeu, bebalve in de gevallen, 
in artikelen 30, 32 en 57 voorzien . 

2. In de7.e gevallen kan zij hem door Ous 
worden teruggegeven . 

12. 1. Van Rijkswege worden kweekscholen 
en normaallessen tot opleiding van onder
wijzers opgericht eu onderhouden. 

2. De inrichting wordt bij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld. 

3. Ten beboeve van de opleiding van onder
wijzers kau eene Rijksbijclrage worden verleend: 

1°. aan gemeentelijke en aan bijzoncler"e 
kweekscholen ; 

2°. aan normaallessen en aan hoofden van 
scholen, Yoor elk der door hen opgeleide 
personen, die de akte, bedoeld in artikel 77 
onder a, hebben verkregen, volgens door Ons 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen 
regelen en voorwaarden. 

4. Op de door het Rijk of de gemeenten 
opgerichte en onderhouden kweekscholen en 
normaallessen zijn het eerste en tweede lid 
van artikel 35 van toepassing. 

5. De bepalingen sub a en c van artikel 8 
en die van artikel 9, voor zoover deze op de 
toelating van kweekelingen betrekking hebben, 
zijn niet van toepassing op de leerscholen, 
verbonden aan door Ons aangewezen kweek
scholen. 

13. Waar in deze wet van onderwijzers 
gesproken wordt, zijn hieronder onderwijze
ressen begrepen, tenware het tegendeel uit
drukkelijk bepaald zij. 

14. 1. Onverminderd het bepaalde in arti
kel 5 en met uitzondering van de gevallen, 
voorzien in artikel 19, sub a, b, c, cl eu /, kan 
van elk besluit, krachtens deze wet door Ge· 
deputeerde Staten genomen, bij Ons in hooger 
beroep worden gekomen door ieder, die bij de 
vernietiging of verbetering van het beslui t 
van Gedeputeerde Staten belang been. 

2. Het hooger beroep moet worden inge• 
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steld binnen dcrtig vrije dagen, te rekenen 
van den dag, waarop het besluit openbaar 
gemaakt of den belangbebbende toegezonden is. 

l 5. De wet is niet toepasselijk op: 
a. hem, die uitsluitend in een of meer der 

vakken, vermeld in artikel 2 onder h, i, k, q, 
r, ,. bis en t, bijzonder onderwijs geeft; 

b. de scholen, nitsluitend bestemd voor het 
onderwijs in een of mee1· der vakken, vermeld 
in artikel 2 onder h, i,j, k, q, r, rbis, sent ; 

c. de scholen, waarin geene kinderen boven 
de zes jaren worden toegelaten en geen ander 
dan voorbereidend onderwijs gegeven wordt, 
behoudens dat ook deze scholen onderworpen 
:djn aan de bepalingen van artikel 5 en 96 
dezer wet ; 

d. militai re onderwijzers en het onderwijs, 
door hen gegeven aan militairen; 

e. de scholen voor doofstommen, blinden , 
spraakgebrekkigen, zwakzinnigen en idioten; 

f de scholen in gevangenissen, bedelaarsge· 
stichten of Rijks-werkinrichtingen en in Rijks
opvoedingsgestichten, behoudens de bepalingen 
omtrent de bevoegdheid van hen, d ie lager 
onderwijs geven. 

TI TEL ll . 

Van het openbaar onderwijs. 

§ 1. Van de scholen. 

16. 1. In elke gemeente wordt voldoend 
lager onderwijs gegeven in een genoegzaam 
aantal scholen, welke voor alle kinderen zon
der onderscheid van godsdienstige gezindheid 
toegankelijk zijn. 

2. Het onderwijs omvat de vakken, in arti
kel 2 vermeld onder a-k, en daar, waar ge
noegzame behoefte aan uitbreiding bestaat, 
een of meer of we! alle vakken, vermeld in 
dat artikel onder l - t. Van de verplichting tot 
bet geven van onderwijs in het vak, vermeld in 
a1-tikel 2 onder j, kan door Gedeputeerde 
Staten, den districts-schoolopziener gehoord, 
telkens voor ten hoogste vijf jaren , vrijstelling 
worden verleend. 

3. De in de school toegelaten kinderen zijn 
in elke klasse verplicht aan het onderwijs in 
alle de alclaar onderwezen vakken deel te nemen, 
met uitzondering van de vakken vermeld in 
artikel 2 onder j en s. 

4. Naburige gemeenten kunnen zich, met 
inachtneming van art. 121 der wet van 29 Juni 
1851 (Staatsblacl n°. 85), vereenigen tot het 
oprichten en in stand houden van gemeen
scbappelijkc scholen of tot het vaststellen 
eener regeling omtrent de toelating van kin-

deren uit de eene gemeente op de scholen der 
andere. 

17. 1. Aan hen, die bet gewoon lager onder
wijs genoten bebben , wordt gelegenheid ge
geven tot bet genot van herhalingsonderwijs. 

2. Het herhalingsonderwijs kan zich ook 
uitstrekken tot vakken, die niet begrepen zijn 
geweest in bet genoten lager onderwijs. 

3. De gemeenteraad regelt, na overleg met 
den districts-schoolopziener en na ingewonnen 
bericht van bet hoofd of de hoofden der 
l;gere scholen, den omvang van het herhalings
onderwijs en de wijze waarop bet zal worden 
gegeven, naar plaatselijke behoeften, met in
achtneming de1· volgende voorschriften: 

1°. dat het ten minste gedurende zes en 
negentig uren in bet jaar moet worden ge
geven; 

20: dat het moet omvatten ten minste vier 
vakken van onderwij , waaronder ten minste 
twee welke begrepen zijn onder het gewoon 
scboolonderwijs ; 

3°. dat het z66 moet zijn ingericht, dat 
ouders, die bnnne kinderen niet meer dan 96 
uren herbalingsonderwijs in het jaar willen 
doen genieten, die kinderen een geregelclen 
cursus kunnen doen bijwonen, zonder dat d it 
aantal uren wordt overschreden; 

4°. dat er, beboudens door Ons voor be
paalde gemeenten of gedeelten van gemeenten 
te verleenen tijdelijke vrijstelling, voor de 
meisjes, hetzij deze al clan niet te zamen met 
jongens aan de lessen deelnemen, gelegenheid 
moet zijn om buiten avonduren 96 nren in 
het jaar berhalingsonderwijs te genieten; 

5°. dat vom· het herhalingsonderwijs, buiten 
avondnren, niet meer dan twee halve dagen 
in de week mogen worden besteed ; 

6°. dat gedmende de uren, voor ·het her
halingsonderwijs aangewezen, .in de daarvoor 
bestemde lokalen aan de klassen der gewone 
lagere school, welke in die lokalen worden 
onderwezen , geen gewoon lager onderwijs 
wordt gegeven. 

4. Een lesuur, des namiddags te 5 uur of 
later aanvangende, wordt geacht tot de ayond
uren te behooren. 

5. A.rtikel 18 en artikel 19, litt. b, zijn ten 
deze toepasselijk. 

18. 1. De besluiten van den gemeenteraad, 
betreffende het getal der scholen en de vakken, 
welke op de scholen zullen onderwezen wor
den, worden aan Gedeputeerde Staten mede
gedeeld. Zoo Gedeputeerde Staten het getal 
scholen of den omvang van bet onderwijs 
onvoldoende acbten, bevelen zij, den inspecteur 
gehoord, vermeerdering. 
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2. Gelijke vermeerdering kan, Gedeputeerde 
Staten gehoord, door Ons worden bevolen. 

19. 1. De besluiten van den gemeenteraad 
betreffende : 

a. de plaats, waar een schoollokaal zal zijn 
gevestigd; 

b. de vermindering van het getal scholen 
of van den omvang van het onderwijs; 

c. de vereeniging eener school met of hare 
vervanging door andere ; 

d. de sluiting eener school of de schorsing 
van het onderwijs aan eene school; 

e. den leeftijd, welken de kinderen moeten 
bereikt hebben v66r zij op de openbare chool 
worden toegelaten, en van dien, waarop zij 
die school moeten verlaten ; 

f. het verleenen van ontslag aan onder
wijzers in de gevallen, bedoeld in artikel 30 
onder b en c; 

worden aan de goedkeuring van Gedepu
teerde Staten onderworpen. 

2. De artikelen 196, 197, 198, 200, 201 en 
202 der wet van 29 J uni 1851 (Staatsblad 
n°. 85) zijn ten deze toepasselijk. · 

20. 1. Sluiting eener school voor bepaalden 
tijd kan door Gedeputeerde Staten bij een met 
redenen omkleed besluit worden bevolen. 

2. Zij hooren in bet geval van dit en het 
voorgaande artikel vooraf den inspecteur van 
het lager onderwijs. 

3. Gelijke sluiting kan door Ons, Gedepu
teerde Staten gehoord, worden bevolen. 

21. 1. De regeling van de schooltijden en 
van de vacantien, de vaststelling van het leer
plan en van de bij bet onderwijs te gebruiken 
boeken en de verdeeling der school in klassen 
geschieden door het hoofd der school en, zoo 
de regeling voor meerdere scholen gelijkelijk 
werkt, door de hoofden dier scbolen gezamen
lijk, onder goedkeuring van burgemeester en 
wethouders en van den districts-scboolopziener. 

2. Bij verschil tusschen burgemeester en 
wethouders en den . districts-schoolopziener 
beslist Ooze Minister, die met de uitvoering 
dezer wet belast is. 

22. 1. Bij de regeling der schooltijden wordt 
door het vrijgeven van uitdrukkelijk in de 
regeling genoemde uren gezorgd, dat de 
schoolgaande kinderen van de godsdienstleer
aren godsdienstonderwijs kunnen genieten. 

2. Onder voorwaat·den,- door burgemeester 
en wethouders in overleg met den districts
schoolopziener te bepalen, worden de school
lokalen, des noodig verwarmd en verlicht, voor 
dit godsdienstonderwijs beschikbaar gesteld. 

3. Bij verschil is het laatste lid van bet 
voorgaande arti kel toepasselijk. 

§ 2. Van de onderwijzers. 

23. 1. Aan het hoofd van elke school is 
een onderwijzer geplaatst, die den leeftijd van 
drie en twintig jaren moet volbracht hebben 
en den rang van hoofdonderwijzer bezit. 

2. De waarneming van het bestuur eener 
school kan echter tijdelijkworden toevertrouwd 
aan een onderwijzer, die den gevorderden 
leeftijd of den rang van hoofdonderwijzer 
niet bezit, mits aan de school geen onderwijzer 
in het bezit van dien rang, ingevolge artikel 24, 
verbonden zij. Zoodanige waarneming mag 
niet langer duren dan zes maanden. 

24 . 1. Het hoofd der school wordt bijge
staan door ten minste een onderwijzer, zoodra 
het aantal schoolgaande kinderen meer clan 
veertig, door ten minste twee onderwijzers, 
zoodra bet een en negentig bedraagt. 

2. Voor elk vijf-en-vijftigtal choolgaande 
kinderen boven de negentig wordt een onder
wijzer meer vereischt. 

3. Wanneer met inbegrip van het hoofd der 
cbool het aantal onderwijzers ingevolge. de 

voorafgaande bepalingen van dit artikel aan 
de school verbonden meer dan vier bedraagt, 
moeten ten minste twee, wanneer bet meer 
dan acht bedraagt, ten minste drie hunner 
den leeftijd van drie en twintig jaren volbracht 
hebben en den rang van hoofdonderwijzer 
bezitten. 

4. Onder de onderwijzers, in dit artikel be
doeld, worden zij, die uitsluitend in een of 
meer der vakken, genoemd in artikel 2 onder 
h- t, onderwijs geven, niet medegerekend. 

5. Op geene school mogen meer clan zes
honderd kinderen gelijktijdig word en toegelaten, 
tenzij hiertoe door Ons om bijzondere redenen 
vergunning wordt · verleend. 

6. Bij de toepassing van dit artikel wordt 
tot grondslag genomen het getal kinderen , 
die op den vijftienden dag der maand Januari 
van het loopende jaar als werkelijk school
gaande bekend taan. Kinderen, die tijdelijk 
in de gemeente vertoeven, wonende in een 
tent, vaar- of voertuig, behoeven niet onder 
dat getal te worden opgenomen. 

7. Waar die grondslag ten gevolge van het 
tijdstip van oprichting der school niet kau 
worden vastgesteld, geldt het aantal kincleren, 
dat op den laatsten dag der maand volgende 
op die, waarin de school geopencl is, als wer
kelijk schoolgaande bekend staat. 

25 . Wanneer de school in verscheidene 
klassen verdeeld is, wordt het onderwijs in 
de laagste klassen bij voorkeur aan onder
wijzeressen, dat in de hoogste klassen, belrnl,e 
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aan de scholen uitsluitend voor meisjes be
stemd, bij voorkeur aan onderwijzers opge
dragen. 

26. 1. Aan elken onderwijzer wordt eene 
vaste jaarwedde toegelegd. Die jaarwedde be
draagt ten minste : 

1 °. voor bet hoofd eener school : 
A . gelegen in een gemeente of gedeelte eener 

gemeente, behoorende tot de achtste of negende 
klasse der tabel, bedoeld in artikel 5 der wet 
tot regcling der Personeele belasting van 
16 April 1896 (Staatsb/ad n•. 72), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 14 Juli 1904 (Staats
blad n•. 146): 

a. met minder clan vijf dienstjaren, zeven
honderd vijftig gulden; 

b. met vijf en meer doch minder dan tien 
dienstjaren, achthonderd gulden; 

c. met tien en meer doch minder clan vijftien 
dienstjaren, achthonder.d vijftig gulden; 

d . met vijftien en meer doch m inder clan 
twintig diemtjaren, negenhonderd gulden; 

e. met twintig en meer dienstjaren, negen
honderd v ijftig gulden ; 

B. gelegen in een gemeente of gedeelte eener 
gemeente, behoorende tot de zesde of zevende 
klasse der sub A vermelde tabel: 

a. met minder clan vijf dienstjaren, acht
honderd vijftig gulden ; 

b. met vijf en meer doch minder clan tien 
dienstjaren. negenhonderd gulden; 

c. met tien en meer doch minder clan vijftien 
dienstjaren, negenhonderd vijftig gulden; 

d. met vijftien en meer doch minder clan 
twintig dienstjaren, een duizend gulden; 

e. met twintig en meer dienstjaren , een 
duizend vijftig gulden; 

C. gelegen in een gemeente of gedeelte eener 
gemeente, behoorende tot de derde, vierde of 
vijfde klasse der sub A vermelde tabel: 

a. met minder clan vijf dienstjaren, negen• 
honderd v ijftig gulden; 

b. met vijf en meer doch minder clan tien 
dienstjaren, een duizend gulden; 

c. met tien en meer doch minder dan vijftien 
dienstjaren, een duizend vijftig gulden ; 

d. met vijftien en meer doch minder clan twin
tig dienstjaren, een duizend eenhonderd gulden; 

e. met twintig en meer dienstjaren, een 
duizend eenhonderd. vijftig gulden; 

D. gelegen in een gemeente of gedeelte eener 
gemecnte, hehoorende tot de eerste of tweede 
klasse der sub A vermelde tabel: 

a. met minder clan vijf dienstjaren , een 
duizend vijftig gulden ; 

b. met vijf en meer doeh minder clan tien 
dienstjaren, een duizend eimhonderd gulden ; 

1905. 

c. met tien en meer doch minder clan vijftien 
dienstjaren, een duizend eenhonderd vijftig 
gulden ; 

d. met vijftien en meer doch minder dan 
twintig dienstjaren, een duizend tweehonderd 
gulden; 

e. met twintig en meer dienstjaren , een 
duizend twee honderd vijftig gulden; 

2°. voor elk der onderwijzers, die bet hoofd 
der school bijstaan: 

a. met minder clan vijf dienstjaren, vijf
honderd gulden; 

b. met vijf en meer doch minder dan tien 
dienstjaren, vijf honderd vijftig gul<len; 

c. met tien en meer doch minder dan vijftien 
dienstjaren, zeshonderd gulden; 

d. met vijftien en meer doch minder clan 
twintig dienstjaren, zeshonderd vijftig gulden ; 

e. met twintig en meer dienstjaren, zeven
honderd gulden ; 

3°. voor elk der onderwijzers, die bet hoofd 
der school bijstaan en den rang van hoofd. 
onderwijzer bezitten, honderd gulden meer en 
wanneer zij den leeftijd van drie en twintig 
jaren volbracht hebben en volgens nrtikel 24 
moeten aanwezig zijn in scholen met meer 
clan ,ier onderwijzers, twee honderd gulden 
meer dan onder 2°. sub a tot en met e be
paald. 

2 . De aanspraak op verhooging der jaar
wedde ontstaat: 

a. wegens diensttijd, met den eersten dag 
der maand, volgende op die waarin ceii dienst 
van 5, 10, 15 en 20 jaren is ;volbracbt; 

b. wegens bet bezit der akte van hoofdonder
wij,:er, voor onderwijzers die bij hunne benoe
ming niet in bet bezit zijn van de genoemde 
akte, met den eersten dag der maand, volgencle 
op die waarin bedoelde onderwijzers die akte 
verkrijgen. 

3. Als diensttijd komt in aanmerki11g de tijd 
voor en na de invoering dezerwetdoorgebracht 
in dienst zoowel aan open bare als aan bijzondere 
lagere scholen, waar bet geldt bet hoofd der 
school , als zoodanig, en waar het geldt een 
onderwijzer tot bijstand van het hoofd der 
school, in die hoedanigheid en als hoofd 
eener school. 

4. Door Ons kan, Gedeputeerde Staten der 
provincie gehoord, voor elke provincie be
paald worden waar en tot welk bedrug de 
minima van jaarwedden voor de verschil!ende 
onderwijzers aan de ouderscheidene klassen 
van scholen hooger zijn :,;ullen clan bet bedrag 
hiervoren bepaald. 

5. De bepalingen van dit artikel gelden 
niet voor de onderwijzers, uitsluitend belast 
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met het onderwijs in een of meer der vakken, 
genoemd in art. 2 onder h-t. 

6. Het hoofd der school geniet behalve zijne 
jaarwedde vrije woning, zoo mogelijk met 
eenen tuin. 

7. Ingeval hem geen vrije woning kan ver
schaft worden, ontvangt hij eene vergoeding 
voor huishuur ten bedrage van ten minste 
honderd vijftig gulden per jaar. 

8. Elk der mannelijke onderwijzers, die het 
hoofd der school bijstaan, geniet, indien hij 
den leeftijd van acht en twintig jaren heeft 
bereikt en hetzij gehuwd is, hetzij als weduw
naar inwonende minderjarige kinderen beeft, 
eene tegemoetkoming in de huishuur ten be
druge van ten minste vijftig gulden per jaar. 

9. Met inachtneming dezer voorschriften 
worden de jaarwedden der onderwijzcrs, de 
vergoeding voor huishuur voor de hoofden 
van scholen, en de in het vorig lid bedoelde 
tegemoetkoming door den gemeenteraad onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten geregeld. 
Die goedkeuring blijft niet !anger dan tien 
jaren van krucht. 

10. In geval van hooger beroep bij Ons van 
het besluit van Gedeputeerde Staten, wordt 
bij Onze beslissing de vereischte regeling 
vastgesteld. 

27. 1. Boven en behalve de vaste jaarwedde, 
in artikel 26 bedoeld, geniet de onderwijzer, 
belast met het geven van herhalingsonderwijs, 
genoemd in artikel 17, eene beloonitlg van 
ten minste zestig cent per lesuur. 

2. Met inacht.neming van dit voorschrift 
worden de belooningen der onderwijzers voor 
het geven van herhalingsonderwijs door den 
gemeenteraad onde1· goedkeuring van Gedepu
teerde Staten geregeld. 

28: 1. Om als onderwijzer benoemd te 
kunnen worden wordt het bezit vereischt: 

a. eener akte van bekwaambeid; 
b. van ecn getuigschrift van zedelijk gedrag, 

afgegeven doo r den burgemeestcr der gemeente 
of de burgemeesters der gemeenten, waar hij, 
aan wien bet wordt uitgereikt, in de twee 
laatste. jaren gewoond beeft. 

2. Bij weigering van een der burgemeesters 
kan het getuigschrift worden verleend door 
Onzen Oommissaris in de provincie. 

3. Met zoodanig getuigscbrift wordt gelijk
gesteld het getuigscbrift van zedelijk gedrag, 
afgeg_even door de bevoegde overbeid buiten 
's lands, onder welker gebied de bezitter in 
de twee laatste jaren heeft gewoond. 

29. 1. De onderwijzers, aan de gemeente
scholen verbonden, worden door den gcmeente
raad benoemd. 

2. De benoeming van den onderwijzer, aan 
het hoofd der school geplaatst, gescbiedt uit 
eene voordracht van minstens drie bevoegden, 
opgemaakt door burgemeester en wethouders 
en den distJ"icts-schoolopziener. 

3. Indien burgemeester en wethouders en 
de districts-schoolopziener niet tot overeen · 
stemming kunnen geraken, gaat aan de be
noeming een vergelijkencl onderzoek naar de 
geschiktheid der candidaten vooraf. 

4 . Melden rneer dan zes bevoegden zich voor 
het onderzoek aan, dun kunnen burgemeester 
en wethouders, in overeenstemming met den 
districts-schoolopziener, bepalen welke candi
daten, mits niet minde1· dan zes, daaraan 
zullen worden onderworpen. Bij gemis aan 
overeenstemming omtrent de keuze der op te 
roepen personen, worclen alle candidaten die 
zich hebben aangerneld tot het onderzoek toe
gelaten . 

5. Ingeval de benoeming na voorafgaand 
vergelijkend onderzoek plaats heeft, wordt de 
voordracbt, bestaande uit minstens drie be
voegden, door den clistricts-scboolopziener op· 
gemaakt en door dezeu met een schriftelijk 
met redenen omkleed ad,, ies omtrent de voor
gedragen candidaten, aan den raad ingezonden. 

6. Al wat verder het in dit artikel bedoeld 
onderzoek betreft, wordt door Ons bij alge
meenen maatregel van bestuur geregeld. 

7. In gemeenten waar. rneer dan eene school 
bestaat kan de onderwijzer, aan het hoofd der 
eene geplaatst, aan het hoofd der andere wor
den gesteld zonder voordracht, indien de ge• 
meenteraad na overleg met den districts
schoolopziener hiertoe besluit . 

8. De benoeming vau andere onderwijzers 
geschiedt uit eene voordracbt van minstens 
drie bevoegden, opgemaakt door burgemeester 
en wethouders in overleg met den arrondisse
ments-scboolopziener, na ifigewonnen bericht 
van bet boofd der school, waaraan de benoe
ming geschieden moet. Het bericht van het 
hoofd der school en het schriftelijk, met 
redenen omkleed advies ~an den arrondisse
ments-schoolopziener warden aan den raad 
overgelegd. 

9. De onderwijzers verbonden aan scholen, 
uitsluitend door bet Rijk bekostigd, worden 
benoemd door Onzen Minister, die met de 
uitvoering dezer wet belast is . 

30. 1. Ontslag aan onderwijze;·s, aan ge
meentescbolen verbonden, wordt door den 
gemeenteraad verleend: 

a. rechtstreeks overeenkomstig eigen ver
zoek, met ingang van den dag door den ge
meenteraad te bepalen; 
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b. op voordracht van burgemeester en wet
houders of van den districts-schoolopziener, 
indien het een onderwijzer betreft, aan het 
hoofd eener school geplaatst; 

c. op voordracht van burgemeester en wet
houders of van den arrondissements-school
opziener, indien het een onderwijzer betreft, 
d ie niet aan het hoofd eener school is geplaatst. 

2. In de twee laatste gevallen kan bet ont
slag niet-eervol worden verleend. 

3. Door Gedeputeerde 'taten kan worden 
verklaard, dat de niet-eervol ontslageu onder
wijzer de bevoegdheid tot bet geven van onder
wijs heeft verloren. 

4. Aan de onderwijzers, verbonden aan eene 
school, uitslnitend door het Rijk bekostigd, 
wordt, betzij overeenkomstig eigen verzoek, 
hetzij ambtshal ve, ontslag verleend door Onzen 
Minister, die met de uitvoering dezer wet 
belast is. 

31. 1. E en onderwijzer, aan eene gemeente
school verbonden, kan op voorstel van den 
arrondissements-sehoolopziener voor hoogstens 
eene maand door burgemeester en wethouders 
worden gescborst. Zij ge,·en biervan onmid
dellijk kennis aan den gemeenteraad en aan 
den districts-schoolopziener met opgave van 
de redenen der seborsing. 

2. De schorsing geschiedt zonder stilstand 
,an jaarwedde. 

3. Zij kan binnen den tijd, waarvoor zij is 
uitgesproken, door den gemeenteraad worden 
opgebeven . 

32. 1. Bebalve op de wijze, in de twee 
voorgaande artikelen bepaald, kan de schorsing 
of het ontslag, doch in het laatste geval slechts 
niet eervol, op voordracbt van den districts
schoolopziener door Gedeputeerde Staten wor
den uitgesproken. 

2. Op dergelijk outslag is het voorlaatste 
lid van artikel 30 toepasselijk. 

33. 1. Iu de tijdelijke waarneming der door 
schorsing, ontslag of 0ut tentenis aau eene 
gemeenteschool opengevallen plaats wordt door 
burgemeester en wetbouders in overleg met 
den arrondissements-schoolopziener voorzien. 

2. Indien in de vervulling, waar het betreft 
het hoofd der school, niet door den gemeente. 
raad is voorzien binnen zes maanden nadat 
de plaats is opengevallen, geschiedt zulks door 
Gedeputeerde Staten na voorafgaand verge
lijkend onderzoek naar de geschiktheid der 
candidaten. 

3. Iu geval van tijdelijke verhindering kan, 
op gelijke wijze als in bet eerste lid van dit 
artikel is bepaald , in de waameming worden 
voorzien. 

4. De sehorsing .an onderwijzers, verbonden 
aan scholen, uitsluitend van Rijkswege be
kostigd, en de voorziening in de tijdelijke 
waarneming aan dergelijke scholen gescbieden 
door Onzen Mini ster, met de uitvoering dezer 
wet betast. 

34. Wanneer in eene gemeenteschool jonge
lieden in het bezit der akte, bedoeld in artikel 
77 onder a, op den voet van artikel 8 als 
kweekelingen zijn toegelaten, zijn deze bij 
schorsing, ontslag, ontstentenis of tijdelijke 
verbindering van eenen onderwijzer in die 
school, op aauwijzing van bet boofrl, bevoegd 
en verpli cht tot de waameming cler openge
vallen plaats, hangeade bet overleg in bet 
eorste lid van urtikel 33 voorgescbreven. 

35. 1. Het scboolonderwijs wordt onder 
b et aanleeren van gepaste en nuttige kundig
heden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling 
.an de verstandelijke vermogens der kinderen 
en aan bunne opleiding tot alle ehristelij ke 
en maatschappelijke drugden. 

2. De onderwijzer 0ntboudt zich van iets 
te leeren, te doen of toe te laten wat strijdig 
is met den eerbied verschuldigd aan de gods
dienstige begrippen van andersdenkenden. 

3. De onclerwijzer, die zieh in dit opzicht 
aan plichtverzuim schuldig maakt, kan door 
On s voor hoogstens een jaar en bij herhaling 
der overtreding voor on bepaalden tijd in zijne 
bevoegdheid tot het geven van ondenvijs aan 
eene openbare school geseborst worden. 

4. Het geven van goclsdienstonderwijs blijft 
aan de godsdienstleeraren overgelaten. 

36. 1. Op bezwaarsebriften tegen het in 
de school gebruik makea van bepaald aan
gewezen leerboeken wordt beslist door Onzen 
.Minister, die met de uitvoering dezer wet is 
belast. 

2. Zijne beslissiag wordt in de 8/aatscoi.rant 
openbaar gemaakt. 

3. Den onderwijzer, die eea aldus afgekeurd 
leerboek gebruikt, wordt door burgemeester 
en wethouders verboden biermode voort te gaan. 

4. In geval van ongehoorzaambeid wordt 
aan den onderwijzer een niet-eervol ontslag 
gegeven . 

37 . Het is den onderwijzers op straffe van 
ontslag verboden bandel te drijven of eenige 
nering of heroep, behalve bet geven van onder
wijs, nit te oefenen. 

38. 1. Het is bun op gelijke straffe ver
boden ambten of bedieningen te bekleeden of 
te gedoogen, dat te bunnen huize handel of 
nering gedreven of eenig beroep uitgeoefend 
worde door de leden van hnn gezin. 

2. Zoowel van het eene als van het andere 
21* 
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verbod kan vr~jstell ing worden verleend door 
Gedepnteerde Staten, den districts -schoolop
ziener gehoord. 

3 . Het ontslag, in d it en de twee voorgaaude 
artikelen bedoeld, wordt verleend, hetzij door 
den gemeenteraad op voordracht van den 
·d istricts-schoolopziener of van burgemeester 
en wethouders of van den arrondissemeuts
scboolopziener naar de onderscheidingen, in 
artikel 30 onder b en c gemaakt, hetzij inge
volge artikel 32 door Gedeputeerde Staten, 
hetzij aan scholen, uitsluiteud door bet Rijk 
bekostigd, door Onzen Minister, met de uit
voering dezer wet belast. 

39. Aan de onderwijzers wordt, in de ge
valleu bij artikel 40 en onder de voorwaarden 
bij artikeleu 43 en 44 dezer wet gesteld , pen
sioen verleend ten laste van het Rijk. 

40. 1. Recht op pensioen wordt verkregen 
door na volbrachten vijf en zestigjarigen leeftijd 
bekomen ontslag. 

2. P ensioen wo~dt insgelijks verleend aan 
een onderwijzer, die na tienjarigen diensttijd 
uit hoofde van ziels- of licbaamsgebreken voor 
de waarneming zijner betrekking ongeschikt 
is en ontslag heeft bekomen en aan een onder
wijzer, die ontslagen is; na door eene der 
oorzaken in artikel 42, tweede lid, ,ermeld, 
ziels- of licbaamsgebreken te hebben bekomen, 
die hem ongesch ikt maken voor de verdere 
waarneming zijner betrekking. 

3. Een gewezen onderwijzerwiens betrekking 
na tienjarigen d iensttijd is opgeheven, ver
krijgt recht op pensioen na volbrachten vijf 
en zestigjarigen leeftijd en voorts wanneer bij 
ziels- of lichaamsgebreken bekomt, die hem 
ongescbikt maken voor de waarneming der 
betrekking van onderwijzer. 

4 . Als diensttijd komen in aanmerking alle 
v66r of scdert bet in werking treden dezer 
wet bewezeu diensten : 

als onderwijzer aan eene openbare school 
ten behoeve van bet lager onderwijs, 

als onderwijzer aan eene bijzondere lagere 
school of aau eene bijzondere kweekscbool tot 
opleiding van onderwijzers, mits die diensten 
aanspraak geven op pensioen, 

in eene der overige betrekkingen, die kracb
tens de Burgerlijke Pensioenwet bij de bere
kening van cen bnrgerlijk pensioen in aan
merking komen. 

41 . 1. Aan de onderwijzers, die ten gevolge 
van de opheffi.ng van de school, waaraan zij 
als hoofd of als onderwijzer van bijstand ver
bonden zijn , of ten gevolge van de opheffing 
van hunne betrekking, worden ontslagen, en 
niet in de termen vallen om pensioen te ge-

nieten, wordt ten laste van bet Rijk wacht
geld verleend. 

2. In de aan de onderwijzers, geen hoofden 
van scholen, te verleenen wachtgelden wordt 
door de gemeente aan bet Rijk een bedrag 
vergoed, gelijkstaande aan een vierde van de 
inkomsten, die nan de betrekking, bet laatst 
door den onderwijzer bekleed, waren verbonden. 
Deze verplichting vervalt vijf jaren na den 
dag, waarop bet ontslag ingaat , indien de 
onderwij7.er op dien dag den leeftijd van 
46 jaren nog niet heeft bereikt. 

3. Het wachtgeld rnor den onderwijzer die 
bij bet ingaan van zijn ontslag een diensttijd 
heeft: 

a. van nog geen vijf jaren: wordt bepaald 
op vijftig-honderdsten van de inkomsten aan 
zijne betrekking verbonden ; 

b. van vijf jaren en meer, maar nog geen 
tien jaren: op vijf en zestig-honderdsten van 
die inkomsten; 

c. van tien jaren en meer: op tacbtig-hon
derdsten van die inkomsten ; 

met dien verstande, dat bet wachtgeld niet 
op minder dan /600 's jaars zal wordeu bepauld. 

4. Onder diensttijd in bet voorgaande lid 
wordt verstaan de diensttijd, die in aanmerking 
komt voor pensioen. Onder inkomsten in bet 
voorgaande lid wordt verstaan bet gezamenlijk 
bedrag, in artikel 43, tweede lid, genoemd. 

5. Het wacbtgeld vervalt: 
a. indien de onderwijzer in de termen komt 

om pensioen te genieten, met den dag waarop 
bet pensioen ingaat; 

b. indien de onderwijzer tot eene betrekking 
van Rijks-, provincie- of gemeentewege wordt 
benoemd, waarvan de bezoldiging met het 
bedrag van het wachtgeld gelijkstaat of dit 
overtreft, of zoodanige betrekking, hem n iet 
van Rijks-, provincie- of gemeentewege opge
dragen aanvaardt, met den dag waarop de 
benoeming ingaat; 

c. zoodra de onderwijzer, met een diensttijd 
van minder dan vijf jaren, zijn wachtgeld 
gedurende het dubbele van zijn diensttijd ge
noten heeft ; 

d. zoodra de onderwijzer, met een diensttijd 
van vijf jaren en meer, maar nog geen tien 
jaren, zijn wacbtgeld gedurcnde t ien jaren 
genoten heeft; 

e. zoodra de onderwijzer, met een d iensttijd 
van tien jaren en meer, maar nog geen twintig 
jaren, zijn wacbtgeld gedurende vijftien ja1·en 
genoten beeft. 

6. In de gevallen, onder d en e van bet 
voorgaande lid bedoeld, bebouden Wij Ons 
de bevoegdheid voor, aan den onderwijzer 
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opnieuw een wacbtgeld toe te kennen, telken
male voor den duur van vijf jaren. Alsdan 
wordt bet wachtgeld de eerste maal op bet 
twee-derde gedeelte en de volgende malen op 
de belft van bet oorspronkelijk wacbtgeld 
bepaald. 

7. Bij de aanvaarding ,an eene betrekking, 
al dan niet van Rijks-, provincie of gemeente
wege opgedragen, waarvan de bezoldiging 
lager is dan bet wacbtgeld, wordt bP.t wacbt
geld verminderd met bet bedrag dier bezol· 
diging. 

8. Gedurende bet vervullen van eene be
trekking, van Rijks-, provincie- of gemeente
wege voor eenen bepaalden tijd opgedragen, 
wordt bet wachtgeld, op den voet ..an bet 
vijfde en zevende lid, gebeel of gedeeltelijk 
geschorst. 

9. De wachtgelden worden in voile guldens 
verleend. Onderdeelen van een gulden komen 
daarbij voor een gulden in berekening. 

42 . 1. Het pensioen beloopt voor elk jaar 
dienst een zestigste dee! van de jaanvedde, 
die over de laatste twaalf maanden, aan bet 
ontslag voorafgegaan, tot grondslag gediend 
beeft voor de bepaling der bijdrage, in bet 
volgend artikel vermeld, doch mag nimmer • 
bet twee-derde gedeelte dier jaarwedde te 
boven gaan. 

2. Met afwijking van bet bepaalde bij bet 
vorig lid wordt bet pensioen van de onder
wijzers, die ziels- of licbaamsgebreken bekomen, 
die hen voor de verdere waarneming van 
hunne betrekking ongescbikt maken, bepaald 
op bet twee-derde gedeelte dier jaarwedde, 
mi ts die gebreken bet gevolg zijn, hetzij van 
tegen hen in de uitoefening hunner dienst
verricbtingen of ter zake van die uitoefening 
gepleegde gewelddadigheden, hetzij van bet 
volvoeren van diensten waarbij gevaar te voor
zien was, betzij van ongevallen bij bet ver
richten van diensten waarbij geen gevaar te 
voorzien was, indien bet ongeval dat de ge
breken veroorzaakte niet aan de schuld of 
aan de onvoorzichtigheid van den onderwijzer 
te wijten is. De aanspraak op dit pensioen 
vervalt echter, indien een !anger termijn dan 
van twee jaren is verstreken tusscben den 
dag, waarop gebreken, als in dit lid bedoeld, 
bekomen zijn en dien, waarop de onderwijzer 
ontslagen wordt. 

43 . 1. Als bijdrage voor pensioen wordt 
door de onderwijzers jaarlijks betaald twee 
ten bonderd van de jaarwedde aan hunne be
trekking verbonden. 

2. De jaarwedde wordt berekend met in
begrip rnn hetgeen de onderwijzer aan het 

hoofd eener school geplaatst, op grond van 
artikel 26, zesde lid, dezer wet geniet. Het 
bedrag dezer inkomsten wordt door Gedepu
teerde Staten bepaald. De jaarwedde der manne
lijke onderwijzers, bedoeld in bet acbtste lid 
van artikel 26, wordt berekend met inbegrip 
van de in die wetsbepaling vermelde tegemoet
koming. 

3. In geval van vermindering van wedde 
wordt de in bet eerste lid van dit artikel be
doelde bijdrage geheven van de som, die 
laatstelijk tot grondslag der beffing heeft ge
diend, tenzij de belangbebbende het tegendeel 
verkiezen mocht en daarvan, binnen twee 
maanden nadat die vermindering hem kenbaar 
is gemaakt, sch riftelijk aangifte doet aan bet 
gemeentebestuur. 

4. De in bet eerste lid bedoelde bijdrage 
wordt door onderwijzers, die in den loop van 
bet jaar overgaan van het bijzonder naar bet 
openbaar onderwijs, niet betaald over bet ge
deeltc van bet jaar, gedurende hetwelk zij bij 
laatstgenoemd onderwijs werkzaam zijn. 

5. De bijdrage komt ten voordeele van bet 
Rijk en wordt door de zorg der gemeente
besturen ge"ind en aan 's 'Rijks schatkist ver
antwoord. 

44. De bepalingen van de artikelen 8, 9, 
tweede, derde en laatste lid, 12, derde lid, 
18 tot en met 31 der Burgerlijke Pen sioenwet 
zijn op de pensioenen der onderwijzers van 

·toepassing. Mede is van toepassing artikel 6 
dier wet, met dien verstande intusschen, dat 
de geneeskundigen, in bet tweede lid bedoeld, 
worden benoemd door den burgemeester der 
woonplaats van den belangbebbende. 

45. 1. De artikelen 6, :.l6, :28, eerste lid, a, 
en 37-44 gelden niet voor de onderwijzers 
aan openbare scbolen, uitsluitend belast met 
bet onderwijs in een of meer der vakken, 
vermeld in artikel 2 onder h, i, k, q, ,·, ,· bis en t. 

2. De artikelen 26 en 37-44 gelden niet 
voor de onderwijzers aan openbare scholen 
die uitsluitend in een der vakken of in beide 
vakken vermeld in artikel 2 onder j en s 

onderwijs geven, clan wel daarnevens mede 
onderwijs geven in een of meer cler vakken, 
vermeld in artikel 2 onder h, i, k, q, r, rbis en t. 

§ 3. Van de kosten van het onderwijs. 

46. Elke gemeente voorziet in de kosten 
van baar lager onclerwijs, voor zoover d ie niet 
komen ten laste van anderen of op andere 
wijze worden gevonden. 

4 7. Die kosten zijn : 
a. de jaarwedden der onclerwijzers; 
b. de vergoeding aan onderwijzers, aan bet 
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hoofd van scbolen staande, wegens gemis van 
vrije wooing, en de in bet achtste lid van arti
kel :J6 bedoelde tegemoetkorning ; 

c. de toelagen en bijdragen tot opleiding van 
onderwijzers; 

d. de uitgaven ten behoeve van bet her
halingsondenvijs; 

e. die voor het stichten en instand houden 
of voot· bet huren der schoollokalen en onder
wijzerswoningen; 

f. die voor het aanschaffen en onderhouden 
der schoolmeubolen en der schoolboeken , leer
middelen en schoolbehoeften; 

g. die voor verlichting en verwarming en 
het scboonhouden der scboollokalen; 

h. die van het plaatselijk schoolioezicht, 
daaronder begrepen de comrnissien tot wering 
van schoolverzuim, en van het ve rgelijkend 
onderzoek; 

i . die voor de schoolbibliotheken, belooningen 
en eerebl ijken. 

48 . 1. Door het Rijk wordt over elk dienst
jaar aan de gemeente eene bijdrage verleend: 

1°. a. voor elk hoofd eener school en voor 
elk der onderwijzers, die het hoofd der school 
b ijstaan, voor ,mover die bijstand volgens arti
kel 24 verplicht is, de minima-jaarwedden 
waarop zij volgens artikel 26 aanspraak hebben ; 

b. indien bet aan de school verbonden onder
wijzend personeel het minimum van onder
wijzers, bij artikel 24 gesteld , overschrijdt: 

voor scholen van meer dan vier en twintig 
en minder dan een en veertig leerlingen , voor 
een ond erwijzer de m inimu m-jaarwedde, waar
op hij volgens artikel 26 aanspraak heeft ; 

voor scholen van meer dan veertig en min
der dan driehonderd tien leerlingen, twee 
honderd zestig gulden voor een onderwijzer; 

voor scholen van driehonderd tien en meer 
leerlingen , tweebonderd zestig gulden per 
onderwijzer, voor ten hoogste twee onder
wijzers; 

docb omvat het onderwijs behalve de vakken 
a- k tevens ten minste twee der vakkon onder 
t, 1n e n n , en bet vak onder p van artikel 2 
genoemd: 

voor scholen van negentig en m inder leer
lingen , driehonderd tien gulden ~·oor een 
onderwijzer; 

voor scholen van een en negentig tot en met 
eenhonderd negen en negentig leerlingen, drie
honderd tien gulden per onderwijzer, voor 
ten boogs te twee onderwijze rs; 

voor scholen van tweehonderd en meer leer
lingen, driehonderd tien gulden per onderwijzer, 
voor ten hoogste drie onderwijzers; 

c. voor elk der mannelijke sub a en b bedoelde 

onderwijzers, die het hoofd der school bijstaan, 
mits zij den leeftijd rnn acht en twintig jaren 
hebben bereikt en hetzij gehnwd zij n, hetzij 
als weduwnaar inwonende minderjarige kin
deren hebben , vijf en twintig gulden. 

Indien de bijdragen sub a, b en c verschul
digd zijn over gedeelten van een jaar, wordi 
voor de berekening het jaar op 360 en de 
maand op 30 dagen gesteld. Indien bij de be
rekening van het aantal volgens den maatstaf 
van artikel 24 ve rpliehte onderwijzers, leer
lingen beneden de zes jaren zijn meegeteld, 
wordt voor de vaststelling Yun de sub a be
doelde bijdrage, het aantal verplichte onder
wijzers berekend, gelijk clit zijn zou, indien 
deze leerlingen buiten aanmerking waren ge
laten. Eveneens blijven voor de berekening 
van de bijdrage sub b de leerlingen beneden 
de zes jaren buiten aanmerking. 

2°. vijf en twintig ten honderd van de 
kosten wegens het stichten, verbouwen of 
aankoopen van schoollokalen voor zoover die 
niet komen ten laste van anderen of op andere 
wijze worden gevonden. Wordt voor h et 
stichten van schoollokaleu grond gebruikt , 
die eigendom der gemeente is, dan wordt de 

· waarde van dien g rond door drie deskundigen 
op kosten van de gemeente bepaald. Van die 
waarde wordt vij f en twintig ten bonderd 
ui tgekeerd, waarop aanspraak wordt ve rkregen 
in bet jaar, waarin de schoollokalen v;oltooid 
worden opgeleverd. 

2 . Voor de sub 1°. vennelde bijdrage komen 
niet in aanmerkiug de seholen waar de op
brengst der schoolgelden eene inkomst oplevert 
van gemiddeld tachtig gulden of meer per 
leerling en per jaar. 

3. V oor de berekening daatTan dient tot 
grondslag het aantal leerlingen, waarnaar, 
volgens den maatstaf in artikel 24 vermeld, 
het aantal onderwijzers geregeld wordt. 

4. V oor de sub 1°. vermelde bijdragen kom en 
mede niet in aanmerking de scholen, waar , bij 
vacature in bet onderwijzend personeel, tusschen 
het on tstaan daarvan en d e aanvaarding zijner 
beirekking door den benoemde, een langere 
tijd verloopt dan : wat het boofd der school 
betreft, van zes maanden, wat de m·erige 
onderwijzers betreft, van vier maanden. 

5. Indien niet is voldaan aan ' den eisch, in 
bet voorgaande lid gesteld, kan door Ons , in 
bijzondere omstandigheden, voor een bepaalden 
tijd ontheffing worden verleend, indien het ge
meentebestuur v66r het einde van het jaar, 
volgende op dat, waarin de vacature bad 
moeten zijn vervuld, een daartoe strekkend 
verzoek aan Ons indient. 
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6. Voorschriften omtrent de uitvoering dezer 
bepalingen worden bij algemeenen maatregel 
van bestuur gegeven, met inachtneming van 
bet beginsel, dat , behoudens aanvulling of 
terugbetaling na a/loop van het dienstjaar, de 
uitkeering der bijdrage geschi edt: 

a. bij voorschot : 
die, sub 1°. a bedoeld, naar het aantal 

onderwijzers dat ingevolge bet bepaalde bij de 
artikelen 23 en 24 nan de school moet ver
bonden zijn ; 

die, sub 1°. b en c bedoeld, voor zoover bet 
aantal op l Januari nn hct dienstjaar aan de 
school verbonden onderwijzers voor die bij
drage in aanmerking komt ; 

b. die, sub 2°. bedoeld, in verband met de 
betalingstermijnen, of nadat de aanspraak is 
verkregen. 

49. 1. D oor het Rijk wordt met inacht
neming van bet bepaalde in het tweede lid 
van dit artikel over elk dienstjaar aan de 
gemeenio eene bijdrage verleend in de aan de 
onderwijzers uit te keeren belooning wegens 
bet geven van herhalingsonderwijs van dertig 
cent per lesuur, mits : · 

1°. voor zooveel bedoeld onderwijs omvat 
vakken, waarvoor wettelijke akten van be
kwaamheid verkrijgbaar zijn , dat onderwijs 
wordt gegeven door ondenvijzers in bet bezit 
dier akte ; en 

2°. voor zooveel het bedoeld onderwijs vak
ken omvat, waarvoor geen wettelijke akten 
van bekwaambeid zijn te verkl'ijgen, dat onder
wijs wordt gegeven door onderwijzers, die zijn 
benoemd, nadat daartoe machtig ing is ver
kregen van den arrondissements-schoolopziener. 
,Vordt die machtiging geweigerd, dan is van 
de beslissing van den arrondissements-school
opziener beroep op den districts-schoolopziener 
toegelaten. 

2. De bij dit artikel bedoelde bijdrage wordt 
genoten voor eon maximum van honderd twee 
en negentig Jesuren per school en per jaar, 
tenzij door Gedeputeerde Staten, den inspec
teur van het lager onderwijs gehoord, bet 
aantal lesuren, dat voor eene Rijksbijdrage in 
aanmerking kan komen, op een hooger cijfer 
is vastgesteld. Dit maximum mag bet cijfer 
Yan driehondercl vier· en tachtig Jesuren per 
school en per jaar niet overschrijden. 

3. Voorschriften omtrent de uitvoering dezer 
bepalingen worden door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur gegeven. 

50. 1. Ter tegemoetkoming in de kosten, 
welke voor rekening der gemeente blijven, 
wordt voor ieder schoolgaand kind , met uit
zondering van bedeelden, en van hen die, 

schoon niet bedeeld, om·ermogend zijn, ecn 
schoolgeld geheven van ten minste twintig 
cents per maand. 

2. De minvermogenden worden, indien het 
schoolgeld voor ieder kind van dezelfde klasse 
gelijk is, slechts voor een gedeelte aan de 
hefting onderworpen. 

3. Vrijstelling van verplichting tot het heffen 
van schoolgeld kan aan eene gemeente door 
Ons worden verleend bij een met redenen om
ldeed besluit, den Raad van State gchoord. 
Intrekking dezer vrijstelling geschiedt op 
dezelfde wijze. ~ 

4. H et invoeren, wijzigen of afschaffen Yan 
dit schoolgeld geschiedt met inachtneming 
van de artikelcn 232-:236 der wet van 29 J uni 
1851 (Staa tsblad n°. 85), met dien verstande 
dat aan de verordening tot heffing Onze 
goedkeuring niet wordt onthouden clan bij een 
met l'edenen omkleed be,luit , den Raad van 
State gehoord. 

5. De invordering wordt geregeld door eene 
plaatselijke verordening overeenkomstig de be
palingen van artikelen 258-262 dier wet. 

6. Indien bet schoolgeld, behalve voo r zoo
veel betreft de gevallen in bet tweede lid van 
dit artikel en in artikel 52 vermeld, voor ieder 
kind van dezelfde klasse niet gelijk is, zijn 
daarop de artikelen 264-266 dier wet, gelijk 
die gewijzigd is bij de wet van 28 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 102), mede van toepassing, met 
dien verstande dat bet schoolgeld voor geen 
kind meer bedrage dan hetgeen voor het 
onderwijs van dat kind kan geacht worden 
voor reken ing der gemeente te blijven. 

51. Het gemeentebestuur bevordert zooveel 
rnogelijk bet schoolgaan der kinderen van be
deelden, onvermogenden en minvermogenden . 

52. 1. Tenzij bij eene regeling krachtens 
bet laatste lid van artikel 16 gernaakt, ander 
is bepaald, bedraagt het schoolgeld voor de 
kinderen uit anderc gemeenten niet meer dan 
dat voor de kinderen uit de heffende gemeente. 

2. Voor twee of meer kindercn uit een 
gezin, gelijktijd ig ter school gaande, kan het 
bed rag van bet schoolgeld lager gesteld worden 
dan het, berekend voor ieder afzonderlijk, 
wezen :wu. 

53. Inclien Wij, Gedeputcercle Staten ge
hoord, oordeelen dat eene gemeente. door de 
uitgaven tot eene behoorlijke inrichting rnn 
haar lager onderwijs vere ischt, in verhouding 
tot hare middelen en andere uitgaven onbillijk 
zou worden bezwaard , kan haar uit 's Rijks 
kas tijdelijk subsidie verleend worden. On s 
daartoe strekkend en met redenen omkleed 
besluit wordt, tegelijk met het advies van 
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Gedeputeerde Staten, in de Staatscotwant open• 
baar gemaakt. 

54. 1. De bestekken voor en de gunning 
van den bouw en verbouw van scholeu en 
onderwijzerswoningen, ter bekostiging waarvan 
aan de gemeente overeenkomstig artikel 53 
uit 's R ijks kas t ijdelijk subsidie wordt ver
leend, behoeven de goedkeuring van 0nzen 
Minister, met de uitvoering dezer wet belast; 
deze beslist, den districts-schoolopziener ge
hoord. 

2. In alle overige gevallen worden de be
stekken aan de goedkeuring van den districts
schoolopziener onderworpen. Ingeval deze be
zwaar maakt zijne goedkeuring te verleenen 
kan de beslissing van. Onzen Minister, met 
de uitvoering dezer wet belast, worden inge
roepen. 

T I T EL III. 

Van bet bijzonder onderw ijs . 

55. 1. Tot het geven van bijzonder onder-
wijs wordt vereischt het bezit: · 

a. eener akte van bekwaamheid ; 
b. van een gelijk getuigschrift, als in artikel 

28, litt. b, is vermeld en waarop het voorlaatste 
en het laatste lid van dat artikel toepasselijk zijn; 

c. van een bewijs, dat deze beide stukken 
door burgemeester en wethouders der gemeente, 
waar het onderwijs zal gegeven worden, zijn 
gezien en in orde bevonden. 

2. Burgemeester en wethouders geven hier
van aan den districts-schoolopziener bericht. 

56. 1. Omtrent de afgifte van het bewijs, 
vermeld in litt. c. van het voorgaand artikel, 
wordt uiterlijk binnen vier weken, te rekenen 
van den dag, waarop de aanvrage daartoe ge
schied is, door burgemeester en wethouders 
beslist. 

2. Van die beslissing, of wanneer binnen 
dien termijn de beslissing aan den belang· 
hebbende niet is kenbaar gemaakt, wordt 
beroep op Gedeputeerde Staten toegelaten. 

3. Na afwijzing door Gedeputeerde Staten, 
of indien binnen den tijd van zes weken na 
het ingesteld hooger beroep hunne beschikking 
aan den belanghebbende niet is kenbaar ge• 
maakt, kan bij Ons in beroep worden gekomen. 

57 . 1. De onderwijzer, die bij het geven 
van bijzonder school- of huisonderwijs leeringen 
verspreidt, strijdig met de goede zeden of aan• 
sporende tot ongehoorzaarnheid aan de wetten 
des lands, kan op voordracht van burgemeester 
en wethouders of van den districts-school
opziener door Gecleputeerde Staten worden 

verklaard zijne bevoegdheid tot het geven van 
onderwijs verloren te hebben. 

2. Deze bepaling is ook toepasselijk op den 
onderwijzer, die zich aan een ergerlijk levens• 
gedrag schuldig maakt. 

58. 1. De onderwijzer, die de lessen der school 
bestuurt, wordt geacht aan haar hoofcl te staan. 

2. Hij moet den leeftijd van drie en twintig 
jaren volbracht hebben en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten. 

3. Van deze vereischten wordt vrijstelling 
verleend in geval eener tijdelijke waarneming, 
mits het niet langer dure dan zes maanden, 
dat een onderwijzer, die clen gevorclerden 
leeftijd of den hoofdonderwijzersrang niet 
bezit, aan het hoofd der school staat. 

4. Aan bijzondere lagere scholen kan oncler· 
wijs gegeven worden in dezelfde vakken als 
aan de openbare. 

59 . 1. Door het Rijk wordt over elk dienst
jaar aan de besturen cler bijzondere lagere 
scholen eene bijdrage verleend volgens den· 
zelfden maatstaf als bij artikel 48 sub 1°. aan 
de gemeente ten behoeve der openbare lagere 
school wordt toegekencl, mits: 

1 °. de school staat onder het bestuur van 
eene instelling of vereeniging, die rechtsper
soonlijkheid bezit; 

2°. het leerplan aan den arrondissements
schoolopziener wordt medegecleeld en het 
onderwijs de vakken omvat in artikel 2 ver
meld onder a-i alsmecle k, tenzij, wat dit 
laatste vak betreft, blijke dat de schoolgaande 
kinderen daarin elders voldoend onderwijs 
ontvangen; 

3°. dat onclerwijs gegeven wordt gedurencle 
ten minste twintig uren per week, waarvan 
ten hoogste twee uren in het vak, vermeld 
oncler k van artikel 2, volgens een aan den 
arrondissements-schoolopziener medegedeelclen 
en in een der schoolvertrekken op eene zicht
bare plaats opgehangen rooster van lesuren, 
waarop tevens de feestdagen en vacantietijden 
zijn vermeld ; 

4°. bet aantal onderwijzers voldoet aan de 
eischen, voor de openbare scholen gesteld in 
de artikelen 23 en 24, het derde lid uitgezon
clerd, en geen onderwijzer voor langer clan 
een jaar tijdelijk wordt aangesteld; 

5°. het hoofcl der school en de onderwijzers, 
die het hoofd der school bijstaan, voor zoover 
clie bijstand, met inachtneming van het be
paalde sub 4°., volgens artikel 24 verplicht is, 
eene jaarwedde en tegemoetkoming in de 
huishuur genieten ten minste gelijk aan de 
bedragen, waarop de openbare onderwijzers 
volgens artikel 26 dezer wet aanspraak hebben; 
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13°. de onderwijzers in h et bezit zijn van 
eene door het bestuur der school onderteekende 
akte van benoeming, vermeldende : naam en 
voornamen van den benoemde, bepaling of de 
benoeming voor vast of voor welk tijdvak zij 
is geschied, de bezoldig ing, het bedrag van 
de tegemoetkoming, bedoeld sub 5°. van dit 
artikel , bepalingen in verband met h et ver· 
vullen van militieplichten door de onderwijzers, 
de regeling ter voorziening in geval van lang
durige ziekte, bepaling omtrent den weder
zijdschen termijn van opzegging, zoomede cl e 
verdere bij algemeenen maat regel van bestuu r 
aan te geven voonvaarden ; 

7°. de voor vast of voor een bepaald tijd vak 
benoemde onderwijzers die, voordat zij den 
leeftijd van 65 jaa r hebben bereikt of h et 
tijdvak, waa1·voor zij . zijn aangesteld, is ,er
loopen, anders dan op eigen verzoek worden 
ontslagen, van dat ontslag in beroep kunnen 
komen bij eene commissie, aan wier uitspraak 
het schoolbes tuur zich h eeft te onderwerpen. 
Dat beroep moet schriftelijk worden ingediend 
bij den voorzitter der commissie binnen tien 
dagen nadat het ontslag scb riftelijk ter kennis 
van den onderwijzer is gebracbt. Hangende 
het • beroep blijft de onderwijzer in bet genot 
zijner jaa t·wedde. De comm issie van beroep 
m oet baar werkkring ui tstrekken oyer ten 
minste twaalf bijzondere scbolen, die op de 
in dit artikel bedoelde Rijksbijdragen aan
spraak maken, tenzij Wij in bijzondere ge• 
vallen daarvoor een lager cijfer vaststellen. 
Zij moet bestaan uit zeven leden waarvan drie 
leden worden gekozen door de besturen en 
drie leden door h et personeel der in de vorige 
zinsnede bedoelde scholen , terwijl deze ze:s 
leden bet zevende lid , tevens voorzitter, kiezen. 
De leden dezer commissie mogen geen zitt ing 
bebben in het bestuur , noch dee! uitmaken 
van bet personeel eener lagere school. 

2. Voor die bijdrage komen niet in aan
merking de bijzondere sch olen : 

a. waarvan bet aantal leerlingen boven zes 
jaren, dat als werkelijk schoolgaande bekend 
staat, berekend naar den maatstaf in artikel 24 
vermeld, minder dan vijf en twintig bedraagt, 
met dien verstande, dat voor eene school , 
welke reeds eene bijclrage volgeus di t artikel 
genoot, doch waar het aantal leerlingen be
neden 25 daalt, dat genot gedurende drie 
achtereenvolgende jaren niet op dien grand 
verloren gaat, mits in geen jaar het aantal 
daalt beneden 20 ; 

b. waar de opbrengst der schoolgelden eene 
inkomst oplevert van gemiddeld tachtig gulden 
of me1r per leerling en per jaar ; 

c. wanneer bij vacature in het onderwijzend 
personeel tusschen het ontstaan daarvan en 
de aanvaarding zijner betrekking door den 
benoemde, een langere tijd verloopt dan : wat 
betreft h et hoofd der school van zes maanden, 
wat de overige onderwijzers betreft van vier 
maanden, behoudens de bepaling van het voor
laatste lid ,an dit artikel ; 

d. waarvan blijkt, dat zij gehouden worden 
als winstgevend bedrijf. 

3. Voor de berekening van het sub b ver
melde, wordt het voorschrift gevolgd dien
aangaande bij artikel 48 gegeven. 

4 . De besturen zijn gehouden aan Onzen 
Minister, met de uitvoering dezer wet belast, 
en aan Gedeputeerde Staten der provincie, 
waarin de school is gevestigd, alle inlichtingen 
te geven, verlangd met betrekking tot litt. 
a-d, in het tweede lid van dit artikel vermeld, 
en zulks op straffe van verval van aanspraak 
op de bijdrage. 

5. Door h et Rijk wordt over elk dienstjaar 
aan de besturen der bijzondere lagere scholen, 
die voor eene bijdrage krachtens het eerste 
lid van dit artikel in aanmerking komen, 
bovendien verleend : 

A. eene bijdrage ter tegemoetkoming in de 
kosten om te voorzien in de behoefte aan 
schoollokalen voor scholen : 

van 40 en m inder leerlingen. f 46.-
41- 90 leerlingen ,, 75.32• 
91- 144 ,, 135.125 

,, 145- 199 ,, 197.80 
,, 200- 254 ,, 261.05 

255-309 ,, 324.30 
,, 310-364 ,, 387.55 

365- 419 ,, 450.80 
,, 4:l0- 474 ,, 514.05 
,, 475-5:.!9 ,, 577.30 
,, 530 en meer ,, ,, 640.55 

mits voldaan wordt aan de regelen bij alge
nieenen maatregel van bestuur, zoowel in het 
belang van de gezondheid als van het onder
wijs vastgesteld omtrent den bouw en de 
inrichting der lokalen, alsmede omtrent het 
aantal kinderen dat daarin mag warden toe
gelaten; 

B. eene bijdrage in de kosten van het her
halingsonden vijs , volgens denzelfden maatstaf 
en op dezelfde voorwaarclen als bij artikel 49 
aan de gemeenten ten behoeve van dat onder
wijs wordt toegekend. 

6. Van de bijdragen, overeenkomstig het 
eerste lid berekend, wordt afgetrokkeu bet 
bedrag van de minimum-jaarwedde van den 
onderwijzer, die : 

1°. handel drijft of eenige nering of beroep, 
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behalve het geven van onderwijs, uitoe• 
fent; of 

2°. niet-kerkelijke ambten of bedieningen be• 
kleedt of gedoogt, dat te zijnen huize handel 
of uering gedreven of eenig beroep, behnlve 
bet geven van onderwijs, uitgeoefend wordt 
door de leden van het gezi:i, tenzij Gedepu· 
teerde Staten, den district -schoolopziener ge
boord , vrijstelling hebben verleend. 

7. Jaarlijks in de maand Januari zendt het 
bestunr, dat op Rijksbijdragen krachtens dit 
artikel over het ,oorgaande jaar aanspraak 
maakt, aan de Gedeputeerde Staten van de 
provincie, waarin de school is gevestigd, zijne 
daartoe strekkende aanvrage, vcrgczeld van : 

a. de door de onderwijzers, bedoeld bij het 
eerste lid sub 6°., voor salari s afgegeven qui
tantien ; 

b. cene verklaring van de aan de school ver
bonden onderwijzers dat aan de voorschriften 
van bet eerste lid sub 6°. en 7°. is voldaan. 

8. Deze beslissen v66r 1 Mei daaraanvol
gende of de school ,oldoet aan de eischen en 
voorwaarden in dit artikel tot bet verleenen 
der aangevraagde Rijksbijdragen gesteld, be• 
palen bet beJrag dier Rijksbijdragen en deelen 
bun besluit onverwijld mede aan Onzen Mi
nister, met de uitvoering dezer wet belast, 
alsmede aan den in pecteur van bet lager onder
wijs , in wiens ambtsgebied de school is geves• 
tigd, en aan het bestuur dat de aanvrage deed. 

9. Binnen dertig vrije dagen na de dag
teekening van dat besluit kan daarvan bij Ons 
in beroep worden gekomen door Onzen Com• 
missaris in de provincie en door den inspec
teur en het bestuur, in het vorige lid bedoeld. 

10. Bet bedrag, waarop bet bestuur aan• 
spraak mocht kunnen maken, wordt alsdan bij 
Onze eindbeslissing vastgesteld. 

11. Wanneer een bestuur niet heeft voldaan 
aan de voorwaarde, vervat in bet tweede lid, 
sub c, van dit artikel en het daarvan ten tijde 
dat de vacature had behooren te zijn aan• 
gevuld den arrondissements-schoolopziener in 
kennis gesteld heeft , kan van d ie voorwaarde 
door Ons ontheffing •w6rden verleend, indien 
bet in qe maand Januari na afloop van het 
kalenderjaar een daartoe strekkend verzoek 
aan Ons indient, en Ons blijkt dat het ondanks 
het aan bieden van eene behoorlijke jaarwedde 
niet bij machte is geweest de vacature binnen 
den gestelden termijn te doen vervullen. Het 
bestuur zendt alsdan de aanvrage, in het 
zevende lid van dit artikel bedoeld , binnen 
eene maand na de dagteekening van Ons be
sluit aan Gedeputeerde Staten, die daarop 
binnen drie maanden beslissen. 

12. Voorschriften orn trent de uitrnering "an 
dit artikel zoornede regelen betreffende de 
verdere samenstelling en werking der in het 
eerste lid, sub 7°., bedoelde commissie -an 
beroep worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur gegeYen. 

60. 1. Aan de onderwijzers, verbonden aan 
bijzondere scholen, welker leerplan, wat be
treft de ,akken waarin en de uren per week 
gedurende welke onderwij wordt gegeven, 
overeenstemt met hetgeen hieromtrent in 
artikel 69, eerste licl , bepaald is, alsmede aan 
de onderwijzers verbonden aan bijzondere 
kweekscholen tot opleiding Yan onderwijzers, 
wordt ten laste van het Rijk pensioen ver
leend in de gevallen omschreYen in artikel 61 
en naar de regelen bepaa\d bij de artikelen 
62 tot en met 72. 

2. Ingeval van twijfel of eene school YOl
doet aan bet bepaalde in bet vorig lid wordt 
daaromtrent door Ons beslist. 

3. Tot de onderwijzers, in bet eerste lid 
bedoeld, worden niet gerekend de zoodanigen, 
die aan bet hoofd Yan voor hunne eigen rekening 
beheerde scholen staan. 

61 . 1. Recht op pensioen wordt verkregen 
door na volbrachten Yijf en zestigjarigen leef
tiid bekomen ontslrtg a\s onderwijzer. 

2. P ensioen , ingovolge bet vorige artikel, 
worclt insgelijks verleend aan dengeen, die na 
tienjarigen diensttijd uit hoofde van ziels- of 
liclrnamsgebreken voor cle waarneming zijner 
betrekking ongeschikt is en ontslag heeft be
komen en aan een onderwijzer, clie ontslagen 
is na door een der oorzaken in artikel 63, 
tweede lid , vermeld, ziels• of lichaamsgebreken 
te hebben bekomen, die hem ongescbikt maken 
voor de Yerdere waarneming zijncr betrekking. 

3. Mede hebben na tienjarigen diensttijd 
recht op pensioen, zoodrn zij den ouderdom 
van vijf en 11estig jaren volbracht hebben en 
voorts wanneer zij ziels· of lichaamsgebreken 
bekomen, die hen ongeschikt maken voor de 
waarneming der betrekking van onderwijzer: 

a . onderwijzers verbonden aan eene bijzon
dere school, welke ophoudt te voldoeu aan ae 
in artikel 60, eerste lid, gestelde eischen; 

b. onderwijzers, die overgaan naar eene 
andere school, waarvan op het tijdstip van 
den overgang niet vaststaat, dat z ij niet vol
doet aan de in artikel 60 , eerste lid, gestelde 
eischen; 

c. gewezen onderwijzers, wier betrekking 
blijkt te zijn opgeheven; en 

d. gewezen onderwijzers, die uiterlijk binnen 
een jaar na het verlies hunner betrekking, als 
onderwijzer aan het hoofd komen te staan van 



26 Ju N r l 9 0 5. 331 

eene voor bunne eigen rekeniug beheerde bij
zondere school of kweckschool. 

62. 1. Alle recht op pensioen gaat YAt-loren , 
indien de onderwijzer: 

1°. betzij, behalve in de gevallen bij artikel 
61 voorzien, ontslagen wordt op eigen verzoek; 

2°. hetzij gedurende drie acj1tereenvolgende 
jaren of gedurende in bet gebeel vijf jaren, 
in de gevallen , bedoeld in artikel 70, derde 
en Jaatste lid, de versch uldigde bijdragen 
niet stort ; 

3°. betzij bij rechterlijke uitspraak wordt 
ontzet van dA uitoefening van zijn beroep, of 
door verklaring van Gedeputeerde Staten de 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs 
verliest; 

4°. hetzij uit boofde van wangedrag , onze
delijkheid, verregaancle achteloosheicl of plicht
verzuim worclt ontslagen . 

2. Niettemin bebouclen Wij Ons bet recbt 
voor in een der sub 4°. bedoelde gevallen aan 
een gewezen onderwijzer eene toelage t en taste 
Yan het Rijk toe te kennen. 

3. Deze toelage mag het bedrag niet over
treffen, waarop de belanghebbende met toe
passing van artikel f\3, eerste Jicl, en volgende 
artikelen, recht zou hebben gebacl , inclien hij 
bij zijn ontslag gepensionneerd was. 

63. 1. Het pensioen beloopt voor elk jaar 
clienst, clat volgens artikel 64 in aanmerking 
komt, een zestigste dee! van den gemiddelden 
pensioensgrondslag over de laatste vijf jaren , 
doch mag nimmer bet twee-derde gedeelte 
van dien gemiddelden g rondslag te boven gaan. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vorig lid wordt het pensioen van de onder
wijzers, die ziels- of lichaamsgebreken be
kornen, die hen voor de verclere waarneming 
van hunne betrekking ongeschikt maken , be
paald op bet twee-derde gecleelte van bun 
laatsten pensioensgronclslag, mits die gebreken 
bet gevolg zijn, hetzij van tegen hen in de 
uitoefening hunner dienstverrichtingen of ter 
zake van die uitoefening gepleegde geweld
dadigheden , hetzij van het volvoeren van 
Jiensten waarbij gevaar te voorzien was, het
zij van ongevallen bij bet verrich ten van 
diensten waarbij geen gevaar te voorzien was, 
indien het ongeval, dat de gebreken veroor
zaakte , niet aan de schuld of aan de onvoor
zichtigheid van den onderwijzer te wijten is. 
De aanspraak op dit pensioen ve'rvalt echtcr, 
indien een langere termijn clan van twee jaren 
is verstreken tusschen den dag, waarop ge
breken , als in dit lid bedoeld, bekomen zijn 
en dien, waarop de onderwijzer ontslagen wordt. 

64 . 1. Als diensttijd kornen, onverrninderd 

bet bepaalde in artikel 72, in aanmerking de 
voile jaren, waarover de bijdrage, in artikel 
69 ver!Jleld, betaald is of op het pensioen wordt 
inge houden. 

2 . Mede komen in aanmerking de diensten 
bewe:r.en als onderwijzer aan eene openbare 
school ten behoeve rnn bet lager onderwijs 
voor zoover die aanspraak geven op pensioen, 
alsmede alle andere dienstcn die krachtens de 
burgerlijke pensioenwet bij de berekening van 
een burgerlijk pensioen in aanmerking komen . 

65. 1. Jaarlijks v66r 1 Februari docn de 
bestuurclers of bonders van scholen, als in 
artikel 60 bedoeld, aan de districts-scboolop
zieners opgave van de namen, voornamen, en 
geboortedagen der op 1 J anuari van dat jaar 
aan de inrichting verbonden onderwijzers, die 
onder de toepassing van artikel 60 vallen, 
alsrnede ingeval hunne belooning uitsluitend 
bestaat in eene jaarwedde of vaste geldelijke 
toelage, van bet bcloop daarvan op laatstge
noemden dag. Genot van vrije woning of in
woning wordt als jaarwedde in geld beschouwd 
en gerekend op een bedrag van f 150. 

2 . De belanghebbenden, die bet ve rlangen 
daartoe v66r 15 F ebruari aan den districts
schoolopziener te kennen geven, kunnen, ieder 
voor zooveel hem betreft , mededeeling van de 
vorenstaande opgaven bekornen . 

66 . 1. }\Jet in achtncrning van bet bepaalde 
in dit en de beidc volgcnde artikelen stelt 
Onze Ministe r, met de uitvoeriug dezer wet 
belast, voor elken onderwijzer, die op 1 Ja
nuari verbonden is aan eene school als in ar

· tikel 60 bedoeld en met ingang van dien datum 
of in bet voorafgaande jaar is aangesteld, den 
pensioensgrondslag vast en geeft daarvan Y66r 
1 Mei kenni s aan de bestuurders of houders 
der school , die hunnerzijds verplicht zijn van 
die kennisgeving aan de ondenvijzers, ieder 
voor zooveel hem aangaat, v66r 1 Juni mecle
deeling te doen. 

2. T elken jare worden naar aanleiding YRn 
de in artikel 65 bedoelde opgaven de pensi
ocnsgrond slagen nagegaan. 

3. Een eenmaal vastgestelde grondslag kan 
alleen verlaagd, of wanneer de onderwijzer 
meer dan een grondslag beeft , opgebeven 
,vorden , ,vanneer het verzoek daartoe , op 
grond van vermindering van inkornsten of 
vervallen van eene der bekleede betrekkingen, 
door of namens den belangbebbende v66r 
1 F ebruari tot Onzen met de uitvoering dezer 
wet belasten Ministe r wordt gericht. 

4. Bij verhooging van grondslag gelden de 
in bet eerste lid gegeven voorschriften. 

5 . Onze voornoerncle Minister volgt b ij cle 
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vaststelling, verhooging of verlaging van den 
pensioensgrondslag de in artikel 65 bedoelde 
opgaven, behoudens het bepaalde in artikel 67 
en in artikel 68. 

67. 1. Voor onderwijzers, wier belooning 
niet uitsluitend bestaat in eene jaarwedde of 
vaste geldelijke toelage, het genot van vrije 
woning of inwoning uitgezonderd, wordt als 
eenige pensioensgrondslag door Onzen Minis
ter, met de uitvoering dezer wet belast, aan
genomen: 

a. voot· elk _ h oofd eener bijzondere school 
van eenhonderd negeu en negentig en minder 
leerlingen : negenhonderd gulden; 

van tweehonderd tot en met driehonderd 
negen leerlingen : twaalfhonderd gulden; 

van driehonderd tien tot en met vierhon
derd negentien leerlingen : vijftienhonderd 
gulden; 

van vierhonderd twintig en meer leerlingen : 
achttienhonderd gulden; 

voor de berekening van het aantal leerlingen 
komt de toestand op 15 Januari in aanmerking; 
vermindering van het aantal leerlingen brengt 
in een eenmaal vastgestelden pensioensgrond
slag geene verandering; 

b. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
eener school als sub a bedoeld bijstaan : zes
honderd gulden, doch voor elk dier onder
wijzers, die den leeftijd van drie en twintig 
jaren volbracht hebben en den rang van boofd
onderwijzer bezitten of in de vrijstelling vallen, 
bedoeld in artikel 7, laatste lid: acbtbonderd 
gulden; 

c. voor elken directeur eener bijzondere 
kweekschool : drie duizend gulden ; 

cl. voor elk der overige onderwij zers eener 
sub c bedoelde school : achthonderd gulden , 
doch voor elk dier onderwijzers, die den rang 
van hoofdonderwijzer bezitten of in de vrij
stelling vallen, bedoeld in artikel 7, laatste 
lid : twaalfhonderd gulden. 

2. De sub b en cl genoemde bedragen worden 
voor hen, die in totaal aan scholen als in 
artikel 60 bedoeld, minder dan vijftien les
uren per week plegen te geven, tot de belft 
verminderd. 

3. De opgaven volgens artikel 65 vermelden, 
in de daartoe leidende gevallen , mede de bij
zonderheden, tot toepassing van de hier ge
geven voorschriften vereischt. 

68. Onze Minister, met de uitvoering dezer 
wet belast, is bevoegd om, in geval van twijfel 
aan de juistheid der in artikel 65 bedoelde 
opgaven, met afwijking van bet bepaalde aan 
bet slot van artikel 66, ook voor andere dan 
de in bet vorig artikel bedoelde onderwijzers, 

den eenigen pensioensgrondslag op de daar 
bepaalde bedragen vast te stellen. 

69 , 1. Als bijdrage voor pensioen is, voor 
zoover betreft de onderwijzers, werkzaam aan 
bijzondere lagere scholen, twee ten honderd 
en voor zoover betreft de onderwijzers, werk
zaam aan bijzondere kweekscbolen , drie ten 
honderd over den pensioensgrondslag per jaar 
verschuldigd. 

2. Verliest een onderwijzer zijne betrekking 
in den loop van bet jaar, dan is desniettemin 
de bijdrage over het voile jaar verschuldigd. 

70. 1. Het totaal bedrag der over .bet 
loopende jaar verscbuldigde pensioensbijdragen 
wordt voor het onderwijzend personeel, dat 
op 1 Januari verbonden was aan de school, 
v66r 1 Mei, door Onzen met de uitvoering 
dezer wet belasten Minister aan het bestuur 
of den houder medegedeeld. 

2. Voor zoover geene verrekening met de 
in artikel 12 of in artikel 59 bedoelde Rijks
bijdrage heeft plaats gehad, wordt dit bedrag 
door het bestuur of den houder v66r 1 Octo
ber in 's Rijks kas gestort. Van de verrekening 
of storting wordt door Onzen voornoemden 
Minister kennis gegeYen aan de belanghebbende 
onderwijzers. -

3. Vindt de storting niet tijdig plaats, dan 
geeft Onze met de uitvoering dezer wet be
laste Minister daarvan kennis aan den belang
hebbenden onderwijzer, die alsdan bevoegd is, 
mits v66r 1 December, zelf de bijdrage voor 
pensioen te storten. 

4. Wordt een onderwijzer in den loop van 
het jaar ontslagen in de gevallen voorzien 
bij ariikel 61, eerste en tweede lid, clan wordt, 
voor zoover nog geene betaling op voren
staanden voet heeft plaats gebad, de pensi
oensbijdrage over bet voile jaar ingehouden 
op zijn pensioen. Mede worden op het pen
sioen ingehouden de nog onbetaalde pensi
oensbijdragen over de jaren, welke voor de 
vaststelling van het pensioensbedrag, ingevolge 
artikel 63, buiten invloed blijven. 

5. De onderwijzer voor wien meer dau een 
pensioensgrondslag is vastgesteld en die, in 
geval van opbeffing van eene zijner betrek
kingen, geen gebruik beeft gemaakt van de 
in artikel 66, derde lid, verleende bevoegdheid, 
wordt met betrekking tot de bijdragen over 
den aan de vervallen betrekking verbonden 
grondslag, geacbt. te behooren tot hen op wie 
het derde lid toepasselijk is. 

71. De bepalingen van artikelen 9, tweede, 
derde en laatste lid , 18 tot en met 31 der 
Burgerlijke P ensioenwet zijn op de pensioenen 
der onderwijzers , becloeld in artikel 60, van 
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toepa sing, met <lien "l"erstande, dat de onder
wijzers geacht worden werkzaam te zijn onder 
bet Departement nn Binnenlandsche Zaken. 
Mede is van toepassing artikel 5 die r wet, 
met dien verstande intusschen, dat de genees
kundigen, in bet tweede lid bedoeld, worden 
benoemd door den burgemeeste~ der woon
plaats van den belanghebbende. 

72. 1. Voor de onderwijzers, die op 1 Ja. 
nuari 1906 verbonden zijn aan open bare scholen 
of ann scholen als in artikel 60 bedoeld, zullen 
de krachtens de vorenstaande bepalingen voor 
pensioen geldige diensten v66r dien datum 
bewezen als onderwijzer, verbonden aan eene 
bijzondere lagere school of bijzondere kweek
school, alleen als diensttijd in aanmerking 
komen, indien die onderwijzers zich v66r 
1 Januari 1908 schriftelijk zullen hebben ver · 
bonden tot betaling der daarvoor verschul• 
digde bijdrage. 

2. Deze bijdrage wordt vastgesteld op twee 
ten honderd van bet totaal bedrag der jaar• 
wedden·, dat v66r l Januari 1906 geacht wordt 
te zijn genoten. Het aantal jaren, dat daarbij 
en voor de berekening van bet pen ioen in 
aanmerking komt, wordt uitslu itend vastge
steld door Onzen Minister, met de uitvoering 
dezer wet belast. 

3. De jaarwedde, welke gedurende elk dier 
jaren geacht wordt genoten te zijn, bedraagt 
voor hoofden van bijzondere scholen : negen
honderd gulden en voo1· onderwijzers "l"an bij
stand aan die scholen: zeshonderd gulden; 
voor directeuren van bijzondere kweekscholen : 
twee duizend gulden; voot· andere onderwijzers 
aan clie scholen: zevenhonderd gulden. 

4. Ooze Ministet·, met de uitvoering dezer 
wet bclast, geeft den belanghebbende per aan
geteekenden brief kennis van het bedrag der 
door hem te betalen bijdrage. 

5. De bijdrage wordt voldaan hetzij in eens; 
hetzij in ticn gelijke jaarlijksche termijnen. 
De betaling in eens geschiedt uiterlijk op 
den 31sten December 1908. Bij betaling in 
termijnen wordt de eerste termijn voldaan 
uiterlijk op den 3lsten December 1908 en elk 
der volgendc termijnen uiterlijk op den 3l sten 
December van bet telkens volgend jaar. 

6. Ingeval aan de bepaling van bet '.,,orige 
lid niet tijdig is voldaan, komen de diensten, 
in bet eerste lid van dit artikel bedoeld, niet 
als diensttijd in aanmerking. 

7. Reeds gestorte termijnen der bijdrage 
worden niet teruggegeven. 

8. Indien een onderwijzer , die cle in bet 
eerste lid van dit artikel bedoelde verbintenis 
heeft aangegaan, gepensionneerd wordt v66r-

dat de bijdrage is voldaan, wordt deze of bet 
nog ontbrekende gedeelte daarvan in tien gelijke 
termijnen ingehouden op bet pensioen. 

9. Voor de onderwijzers, die op 1 Januari 1906 
niet verbonden zijn aan open bare scholen of aan 
scbolen als in artikel 60 bedoeld, doch later als 
zoodanig worden herplaatst, zullen de bepalin
gen van bet eerste, tweede, derde, vierde, zevende 
en acbtste lid van dit artikel van toepassing 
zijn, indien zij zich, binnen drie maanden na 
bunne herplaatsing, .chriftelijk zullen hebben 
verbonden tot betaliug der daarvoor verschul
digde bijdrage. Die bijdrage wordt voldaan 
hetzij in eens, hetzij in tien gelijke jaarlijksche 
termijnen. De betaling in eens geschiedt uiterlijk 
op den 31sten December van bet jaar volgende 
op dat der herplaatsing. Bij betaling in ter
mijnen wordt de eerste termijn voldaan uiterlijk 
op den 31sten December van het jaar volgende 
op dat der herplaatsing, en elk der volgende 
termijnen uiterlijk op den 31sten December 
van het telkens volgend jaat·. 

10. Indien aan de bepaling van het vorige 
lid niet tijdig is voldaan, komen de diensten, 
in het eerste lid van dit artikel bedoeld, niet 
als diensttijd in aanmerking. 

73 . De bepalingen der artikelen 60 tot en 
met 72 gelden niet voor de onderwijzers, ver
bonden aan bijzondere lagere scholen, die uit
sluitend belast zijn met het onderwijs hetzij 
in een niet in artikel 2 genoemd vak, hetzij 
in een of meer der vakken, vermeld in artikel 2 
onder h, i , k, q, r, r bis en t, of die uitsluitend 
in een cler vakken of in beidc vakken vermeld 
in artfkel 2 onder j en s, onderwijs geven, 
dan we! daarnevens onderwijs geven in een 
of meer der vakken, vermeld in artikel 2 
onder h, i, k , q, r, r bis en t, of in een niet 
in artikel 2 genoemd vak. 

74. 1. Behalve tot de opgaven en mede
deelingen in de artikelen 65 en 66 ~oorge
schreven, zijn de be tuurders of houder van 
scholen, als in artikel 60 bedoeld , verplicht 
aan Onzen Minister, met de uitvoering deze r 
wet belast, alle inlic.:htingen te verstrekken, 
die door dezen noodig geacht worden voor de 
beoordeeling der pensioensaanspraken of der 
pensioensbijdragen van een onderwijzer, die 
aan hunne school is of was verbonden. Tot 
bet Yerkrijgen dier inlichtingen wendt Onze 
Minister voornoemd zich per aangeteekenden 
brief tot de betrokken bestuurders of bouders, 
d ie verplicht zijn de gestelde vragen binnen 
veertien dagen na de dagteekening van dien 
brief duidelijk en zonder voorbehoud te be
antwoorden. 

2. De bestuurders of houders , die weigeren 
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of nalatig zijn de vorenbedoelde opgaven, 
mededeel ingen of inlicbtingen te verstrekken, 
worden gest raft met becbtenis van ten boogste 
clrie maanden of geldbocte van ten boogste/300. 

3. Hij, die opzettelijk eene onjuiste opgave, 
mededeeling of inlicbting, als in d it artikel 
bedoeld, verstrekt of opzettelijk tot de ver
strekking meewerkt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten boogste een jaar. 

4. De bestuurders of bouders van bijzondere 
scbolen, die buiten noodzaak onderwijs doen 
ge,·en of geven dat, in strijd met bet leerplan, 
niet voldoet aan de in artikel 60. cer te lid , 
gestelde eiscben, worden gestraft met hech
tenis van ten boogste drie maanden of geld• 
boete van ten boogste f 300. 

5. De in bet tweede en vierde lid van d it 
artikel strafbaar gestelde fe iten worden als 
overtredingen, de in het derde lid bedoelde 
als misdrijven aangemerkt. 

7 5 . Voorschriften omtrent de uitvoering 
der artikelen 60 tot en met 74 worden door 
Ons gegeven bij algemeenen maatregel van 
bestuur. 

TITEL IV. 

Van de akten van bekwaamheid tot het 
geven van lager onderw ijs. 

76 . De bevoegdheid tot bet geven van lager 
onderwijs wordt verkregen door bet afleggen 
der in deze wet omscbreven exnmens . 

77. De akten van bekwaambeid zijn: 
a. die, waarvan bet bezit de bevoegdbeid 

verleent tot bet geven van buis- en school
onderwijs in de vakkcn, vermeld in artikel 
2 onder a-i, en tevens bevoegdbeid kan ver
leenen tot bet geven van huis- en schoolondet·
wijs in een der vakken or in beide vakken, 
genoemd onder j en k in artikel 2 der wet; 

b. die, waarvan bet bezit met den rang van 
hoofdonderwijzer de bevoegdbeid verleent tot 
bet geven van buis- en scboolonderwijs niet 
alleen in de vakken, vermeld in artikel 2 
onder a-i, maar ook in die, aldaar genoemd 
onder o en q, en tevens bevoegdbeid kan ver
leenen tot bet geven van buis- en scboolonder· 
wijs in een der vakken of in beide vakken, 
genoemd onder j en k, in artikel 2 der wet; 

c. die, waarvan bet bezit de bevoegdbeid 
verleent tot bet geven van buisonderwijs of 
tot bet geven van buis· en scboolonderwijs in 
bepaalde vakken. 

78. 1. Ter verkrijging der akte, vermeld 
in artikel 77 onder a, wordt vereiscbt: 

a. de volbracbte leeftijd van 18 jaren; 
b. bet afleggen van een examen, waartoe ten 

m inste eenmaal 's jaars de gelegenheid wordt 
opengesteld voor eene commissie, samengesteld 
uit een inspecteur van bet lager onderwijs of 
een districts•scboolopziener als voorzitter en 
ten boogste vijf in functie zijnde of gewezen 
districts- of arrondissements-scboolopzieners. 

2 . Het aantal dezer commissien bedraagt 
ten m inste negen. Onze Minister, die met de 
uitvoering deze r wet is belast, wijst de arron
d issementen aan, waarvoor elke dier commis
sien zitting boudt, benoemt de leden der 
commissien en bepaalt den tijd waarop zij 
vergaderen. 

3. De leden dezer commissiic\n genieten uit 
's Rijks kas vacatiegelden en vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten. 

79. 1. De commissien, genoemd in bet 
voorgaande artikel onder b, houden zitting in 
een der arrondissementen, waarvoor zij aan
gewezen zijn . De bepal ing der plaats geschiedt 
voor elke comm issie door Onzen Minister, die 
met de uitvoering dezer wet is belast . 

2. De tijd, gedurende welken de examens 
worden afgenomen, wordt door de inspecteurs 
van bet lager onderwijs bij openbare aankon
diging ter algemeene kennis gebracht. 

3. De commissie kan zicb door deskundigen 
doen bijstaan. 

4. De examens, bebalve die van onder• 
wijzeressen, worden in bet openbaar gehouden. 

80 . 1. Hij, die zich aan hetexamen wenscht 
te onderwerpen, meldt zicb tijdig aan bij den 
schoolopziener van het d istrict zijner woon
plaats, of, komt hij van buiten 's lands, van 
de plaats, waar hij voornemens is zich te 
vestigen. 

2. Hij legt daarbij een of meer getuig
schriften over van zijn zedelijk gedrag en 
zijne geboorteakte. 

3. De dag en de plaats van bet examen 
worden hem door den districts-scboolopziener 
bekend gemaakt. 

4 . Hij legt bet examen af voor de com
missie, welke is aangewezen voor bet arron
dissement zijner woonplaats of, komt hij ,an 
buitenslands, der plaats waar hij voornemens 
is zicb te vestigen. 

81. 1. Het examen omvat : 
goed lezen en scbrijven ; 
de kennis der zinsontleding, der spelregels 

en der eerste gronden der N ederlandsche taal; 
vaardigbeid om zich, zoowel mondeling als 

scbriftelijk, juist en gemakkelijk uit te drukken; 
de eerste oefeningen van bet handteekenen ;· 
bet rekenen, zoowel met gebeele getallen 

als met gewone en tiendeelige breuken en 
kennis van de leer der evenredigheden en van 
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het ~ edel'landsch stelsel van maten en gc
wicnten; 

de beginselen der aardrijksknnde, inzonder
heid van Nederland en zijne overzeesche be
zittingeu ; 

de grondirekken der , aderlandsche geschie-
denis; 

de beginselen ,an de kenuis der natuur ; 
de theor ie van het zingen ; 
de beginselen van onderwijs en opvoeding. 
2 . A.au allen, die hiertoe bij hunne aangifte 

het verlangen hebben kenbaar gernnakt, wordt, 
nadat tot huune toelating is besloten. de ge
legenheid gegeven, bewijzen van bekwaarnheid 
in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, 
aan onderwijzeressen bovendien bewiji1en van 
bedrevenheid in de nuttige handwerken voor 
meisjes te leveren. 

3. Aan ieder , d ie voldaan heeft , wordt eene 
akte van bekwaamheid kosteloos uitgereikt. 
Op de aid e van bekwaamheicl van hen, die 
bij het examen in cle vrije en ord e-oefeningen 
de r gymnastiek of in de nuttige handwerken 
of in die beide vakken hebben voldaan , word t 
daarvan aanteekening geclaan. 

4. Van bet examen in de eerste oefeningen 
van bet handteekenen zij n vrijgesteld zij, die 
in het bezit zijn eener akte van bekwaam
heicl in bet vak q volgens art ikel 87. 

82. 1. Ter verkrijging der akte, vermeld 
in art ikel 77 ondcr b, worclt vere ischt: 

a. bet bezit der akte, vermeld in artikel 77 
oncler et ; 

b. het bewijs van minstens tweejarige werk
zaamheid als onderwijzer in N ederlancl of 
N ederlandscb -lndie of , na bet verkrijgen van 
de akte, vermeld in artikel 77 onder a, als 
kweekeling aan ecne of meer openbare of bij
zonclere scholen van lager onderwijs of als 
onderwijze r aan eene of meer scbolen voor 
doofstommen, blinden, spraakgebrekkigen, 
zwakzinnigen of idioten, afgege, en door bet 
hoofd of de boofden dier cholen , of het bewijs 
afgegeven door den bestuurder eener door On s 
aangewezen kweekschool voor onderwijzers, 
van gedurende twee jaren aan die school de 
lessen ter voorbereicling van dit examen na 
het verkrijgen van de akte, vermeld in artikel 
77 oncler a, te hebben gevolgd ; 

c. het afleggen van een examen, loopende, 
behalve over de vakken , in art ikel 2 vermeld 
onder a-- g, over d ie, aldaar genoemd onder 
o en q, en o,er methode van onderwijs en 
opvoeding van eene der commiss ien, in artikel 
83 becloeld . 

2. Van dit examen zijn, voor zooveel het 
vak q betreft, v rijgesteld zij , d ie in het bezit 

zijn eener akte Yan bekwaamheid in d it vak 
volgens artikel 87. 

83. 1. Jaarlijks worde~ door Onzen Mi
n ister , met de uitvoering dezer wet belast, 
eene of mcer commissien tot het afnemen der 
examens, in het voorgaand artikel bedoeld, 
benoemd en de tijd wanneer en de plaatsen 
waar zij hare zittingen zullen houden, tijdig 
aangewezen. 

2. De voorzitters en leden dezer commi sien 
genieten uit 's Rijks kas vacatiegelden en ver
goeding voor reis- en verblijfkosten. 

3. De voorzitter der commissie brengt den 
tijd , geclurende welken cle examens worden 
afgenomen, bij openbare aankondig ing ter 
algemeene kennis. 

4 . De examens, bebalve die van ouder
wiji1eressen, worden in het openbaar gehouden 

84. 1. Hij, die zich aan het examen wenscht 
te onderwerpen , meldt zich tijdig aan bij den 
voo rzitter der comm issie, voor welke hij wenscht 
te ve rschijnen , en legt daa rbij over: 

a. zijne geboorteakte ; 
b. een of meer getuigsch riften van zedelijk 

gedrag ; 
c. i1ijne akte van bekwaamheicl als oncler

wijzer , bedoeld in artikel 77 onder a ; 
d. het bewijs, vermelcl in artikel 82 onder b. 
2. De dag en de plaats van het examen 

worden hem door den voorzitter bekend ge
maakt. 

3. De omvang van bet examen, de wijze 
,an afneming en wat verder tot <lit examen 
betrekking h eeft , worden door Ons bij algc
meenen maatregel van inwendig bestuur ge
regeld. 

4. Aan ieder, die voldaan heeft, wordt eene 
ukte '<'an bekwaambeid kosteloos nitgereikt. 

5. De aanteekening, bedoeld in het voor
laatste lid van artikel 81, wordt op de akte 
van bekwaamheid als hoofclonderwijzer over
geschre, en. 

85. 1. Ter verkrijging eener alrte, d ie de 
bevoegdh eid verleent tot het geven van huis
onclerwijs in enkele vakken, vermeld in artikel 
2 onder a- g, wordt vereischt : 

a. de volbracbte leeftijd van achttien jaren; 
b. het afleggen van een examen in de vakken, 

waarvoor de bevoegdheid verlangd wordt , voor 
eene der commiss ien, in artikel 78 vermeld. 

2. De bepalingen van artikelen 79 en 80 
zijn ten deze toepasselijk. 

3. Aan ieder , die voldaan heeft, wordt 
kosteloos eene akte van bekwaambeid uitge
reik t als huisonderwijzer, waarin de vakken, 
over welke het examen met goed gevolg is 
afgelegd, worden uitgedrukt . 
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86. 1. Ter verkrijging eener akte van be
kwaambeid voor buis- en scboolonclerwijs in 
een of meer der vakken, vermeld in artikel 2 
onder l , ni, n, p, r, ,. bis en a wordt vere iscbt: 

a. het bezit der akte, vermelcl in artikel 77 
onder a; 

b. bet afleggen van een examen voor eene 
der comrniss ien, bedoeld in artikel 69 der wet 
van 2 Mei 1863 (Staatsblad n•. 50). 

2. Al wat verder de in dit arti°kel bedoelde 
exarnens betreft wordt door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestunr geregeld. 

87 . 1. Van tijd "tot tijd wordt gelegenheid 
gegeven om door bet afleggen van een examen 
voor bijzondere comm issien, daartoe beuoemd 
door Onzen Minister, met de uitvoering dezer 
wet belast , eene akte van bekwaambeid te ver
krijgen voor buis- en scboolonderwijs in een 
of meer der vakken, vermeld in artikel 2 
onder _j, k, q en f . 

2 . Al wat de in dit artikel bedoelde examens 
betreft wordt door Ons b ij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld. 

88. 1. Voor h et afleggen der examens wor
den de navolgende sommen bij vooruitbetaling 
voldaan: · 

voor het examen, vermeld in artikel 78 
onder b, vijf gulden ; 

voor het exarnen, vermeld in artikel 82 
onder c, tien gulden ; 

voor het examen, vermeld in artikel 85 
ondor b, loopende o,·er een vak , twee gulden ; 

voor het examen, vermeld in artikel 85 
onder b, loopende over meer dan een vak, 
vier gulden ; 

voor het examen, vermeld in artikel 86 
onder b, in elk der vakken, genoemd onder 
l, ni , n, p, r, r bis en s, in artikel 2, v ijf gulden ; 

voor het exam en, Yermeld in artikel 87, in 
elk der vakken, genoemd onder _j en k, in 
artikel 2, twee gulden; 

voor het examen, vermeld in artikel 87, in 
elk der vakken, genoemd onder q en t, in 
artikel 2, v ijf gulden. 

2. Deze gelden worden in 's ]{ijks scbatkist 
gestort. 

89. 1. De akten van bekwaambeid, volgens 
de voorschriften dezer wet verkregen, golden , 
wat de daaraan verbonden bevoegdbeid betreft, 
voor bet gebeele Rijk en zijne kolonien en 
bezittingen in andere werelddeelen. 

2. - De akten van bekwaambeid als onder
wijzer en als boofdond erwijzer in N ederlandscb
Ind ie afgegeven - voor zooveel die zijn ver
kregen wegens bet met goed gevolg afleggen 
van examens, afgenomen met golijke eisohen 
en, zooveel doenlijk, volgens dezelfde regelen 

als voor die examens in Nederland ,olgens 
deze wet zijn vastgesteld - worden gelijk
gesteld met de gelijksoortige akten , die in 
Nederland worden uitgereikt. 

TITEL V. 

Van bet toezlcbt op bet lager onderwijs. 

90. 1. Het toezicbt overbetlageronderwijs 
in bet gebeele Rijk is opgedragen aan Onzen 
Minister, die met de uitvoering dezer wet is 
belast. 

2. Dat toezicht wordt onder zijne bevelen 
uitgeoefend door de inspecteurs, de districts
scboolopzienors en de arrondissements-sobool
opzieners. 

91. 1. H et ambtsgebied van iederen inspec
teur omvat eene of meer provincien , dat van 
iederen districts-scboolopziener een der dis
tricten , waarin de provinoien door Ons worden 
verdeeld. 

2. De inspecteurs en de districts-scboolop
zieners worden door Ons benoemd, gescborst 
en on tslagen . 

3. Zij genieten, bebalve eene vaste jaar
wedde, ,ergoeding voor reis- en verblijfkosten 
uit 's Rijks kas. 

4. Zij bekleeclen geene ambten of bedie
uingen zonder Onze toestemming. 

5. In geval van ziekto, afwezigbeid, scbor
sing of ontstentenis wordt een inspecteu r door 
een · districts-scboolopziener, een districts
scboolopziener dooreen arrondissements-scbool
opziener vervangen . 

6. Onze Minister, met de uitvoering dezer 
wet belast, wijst den plaatsvervanger aan. 

92. 1. Elk scbooldistrict wordt door On s 
verdeeld in minstens twee arrondissementen. 

2 . In ieder arrondissement is een arrondis
sements-sC'hoolopziener . 

3. Die schoolopzieners worden door Ons 
benoemd voor den tijd van zes jaren. 

4. De aftredenden zijn wedcr benoembaar. 
5. Zij kunnen te alien tijde door Ons 

worclen ontslagen. 
6. Zij genieten, boven en behalve vergoeding 

voor reis- en verblijfkosten, cene toelage nit 
's Rijks kas. Ter zake van het genot dier toe
lage bceft geene korting plaats op pensioen , 
uit de inkomsten van den Stuat of nit die 
van zijne kolonien en bezittingen in andere 
werelddeelen gekweten. 

7. Zij staan den districts-scboolopziener 
ter zijde. 

8. De verdeeling der werkzaamheden tus
schen de districts- en arrondissements-scbool
opzieners ,~,ordt door Ons geregeld. 
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93. 1. Het plaatselijk toezicht wordt uit
g eoefend door burgemeester en wethouders . 

2. De gemeenteraad kan ter nadere verze
kering van het plaatselijk toezicht eene com
missie instellen welke de bevoegdheden bezit, 
in de artikeleri 96 en 97 dezer wet omschreven. 

3. Eene pla::1tselijke verordening regelt hare 
samenstelling en inrichting. 

94. 1. De leden der plaatselijke commissien, 
de arrond issements-schoolopzieners, de districts
sch oolopzienerM en de inspecteurs leggen bij 
de aanvaard ing bunner bediening den eed of 
de belofte af , dat zij hunne plichten getrouw 
en naar behooren zullen waarnemen. 

2. De aflegging van den eed of van de be
lofte ge2chiedt door de leden der plaatselijke 
commissie in banden van den burgemeester 
en door den burgemeeste r, is deze zelf tot lid 
der comm issie benoemd , in handen van den 
kanionrecbter ; door de arrondissements school
opzieners en de districts-scboolopzieners in 
h an den van Onzen Commissaris in de provin• 
cie; door de in specteurs in handen van Onzen 
Minister, met de uitvoering de7,e r wet belast . 

3. Bij herbenoeming wordt de eed of be
lofte niet opnieuw afgelegd . 

95. Behalve de ambtenaren , in artikel 8 
n••. 1-6, van bet W etboek van Strafvorde
r ing genoemd, zijn tot bet opmaken van proces
verbaal van de overtredingen dezer wet en 
v an andere verordeningen op het lager onder
wijs bevoegd de leden van bet college van 
burgemeester en wetbouders, de voorzitters 
en leden der plaatselijke comm iss ien van toe
zicht, de arrondissements-schoolopzieners en 
de districts-scb oolopzieners en de inspecteurs, 
ieder binnen de g renzen van zijn ambtsgebied. 

96. Voor leden van het college van bur
meestP,r en wethouders, voor de voornitters en 
leden dei plaatselijke cornmissien van toezicbt, 
voor de arrondi ssements-schoolopzieners, voor 
de districts-schoolopzieners en voor de inspec
teurs , ieder binnen de grenzen van zijn ambts
gebied , moeten alle scholen, waar lager onder
wijs wordt gegeven , zoo openbare als bijzon
dere, steed toegankelijk zijn en op hunne aan
vrage onverwijld worden geopend De hoofden 
dier scholen en de overige onderwijzers zijn 
gehouden aan hen of aan Onzen Minister, met 
de uitvoering dezer wet belast, de verlangde 
inlichting omtrent de school en bet onderwijs 
te geven. Zij i-.ijn biertoe verplicht in elken 
vorm, waarin die inlichtingen gev raagd worden, 
hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, en zoowel 
bij gelegenbeid van het scboolhezoek, als op 
andere tijdstippen. 

9 7. De plaatselijke commissien houden een 
1905. 

nauwkeurig toezicbt op alle scbolen in de ge
m eente, waar lager onderwijs gegeven wordt, 
bezoeken die ten minste twee malen 's jaars , 
hetzij gezamenlijk, hetzij door commissien uit 
haar midden , zorgen dat de verordeningen op 
bet lager onderwijs stipt nageleefd worden; 
houden aanteekening van het onderwijllend 
personeel, van het getal leerlingen en van 
den staat van het onderwijs; doen jaarlijks 
v66r 1°. Maart aan den gemeenteraad een 
beredeneerd verslag van den toestand van 
bet onderwijs in de gemeente en zenden daar
van afschrift aan den arrondissements-school
opziener ; deelen aan dezen de belangrijke ver
anderingen mede, die bet schoolwezen heeft 
ondergaan ; geven hem, den districts-school
opziener en den p rovincialen inspecteur alle 
inlichtingen die deze verlangen; ve rleenen 
den onderwijzers, die hare voorlichting, hulp 
of medewerking vragen, bijstand en beijveren 
zich den bloei van het onderwijs naar ve r
m ogen te bebartigen. 

98. De arrondissements-schoolopzieners zor
gen voortdurend bekend te blijven met den 
toestand van het schoolwezen in hun arron
dissement ; bezoeken twee malen 's jaar alle 
daarbinnen gelegen scholen, waar lager onder
wijs wordt gegeven, en houden van dat school
bezoek nauwkeurig aanteekening ; waken dat· 
de verordeningen op bet lager onderwijs stipt 
nageleefd worden ; treden in over leg met de 
plaatselijke schoolcommissien en de gemeen
tebestu ren ; doen zoowel aan dezen als aan de 
districts-schoolopzieners de voorstellen, die zij 
in het belang van het onde rwijs achten ; doen 
aan den districts-schoolopziener na verloop 
van elke drie maan,len opgave van de door 
h en gedurende dat tijdvak bezochte scholen ; 
geven hem kennis van al hetgeen hun bij het 
schoolbezoek belangrijk is voorgekomen en 
ve rstrekken hem alle inlichtingen die hij ver
langt ; behartigen de belangen der onderwijzers, 
bevorderen bunne bijeenkomsten on wonen 
d ie zooveel mogelijk bij . 

99. 1. De districts-schoolopzieners 7,orgen , 
zoo door schoolbezoek als door mondeling en 
schriftelijk overleg met de arrondissements
schoolopzieners , plaatselijke commissien en 
gemeentebesturen , voortdurend bekend te 
blijven met den toestand van het lager school
wezen in bun district en de verbetering en 
den bloei daarvan te hevorderen ; zij oefenen 
het hun opgedragen toezich t met nauwlettend
heid uit en waken, dat de verordeningen op 
bet lager onderwijs stipt worden nageleefd ; 
zij doen aan den inspecteur de voorstellen, 
cl ie zij in het belang van het onderwijs ach 
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ten , en geven hem alle inlichtingen die hij 
verlangt. 

2. Elk hunner doet jaarlijks v66r 1°. :Mei 
een beredeneerd verslag van den toestand van 
het lager onderwijs in zijn district aan den 
inspecteur toekomen en zendt daarvan af 
schrift aan Gedeputeerde Staten der provincie. 

100. De inspecteurs trachten, zoo door 
schoolbezoek als door mondeling en schrifte· 
lijk overleg met de districts-schoolopzieners 
en arrondissements-schoolopzieners, plaatse
lijke comm issien en gemeentebesturen, de ver
betering en den bloei van het lager schoolwe-
7.en te bevorderen ; zij lichten Onzen Minister, 
met de uitvoering dezer wet belast, voor om
trent alle onderwerpen, waarover hun oordeel 
gevraagd wordt ; 7.ij ve rvaardigen uit de jaar
lijksche verslagen der districts-schoolopzieners 
en uit hunne eigene aanteekeningen jaarlijks 
een beredeneerd vers lag omtrent den toestand 
van het onderwijs in de provincie of provin
cien en zenden d it v66r 1°. Juli aan Onzen 
Minister voornoemd. 

101. 1. De inspectenrs, districts-schoolop
zieners en arrondissemcnts-schoolopzieners 
hebben toegang tot de vergaderingen van alle 
plaatselijke commissien binnen hun ambtsge
bied en kunnen zoodanige vergaderingen be
leggen. 

2. In de vergadering hebben zij eene raad
gevende stem. 

102. 1. Bij het ontbreken eener plaatselijke 
commissie kunnen burgemeesteren wethouders, 
in overleg met den arrondissements-schoolop-· 
ziener, geschikte persone11 , buiten hun college 
gekozen, met het doen van schoolbezoek be
lasten. 

2. Op zoodanige gecommitteerden is de 
eerste zinsnede van artikel 96 toepasselijk. 

TITE L VI. 

Van bevorde ring van het s choolbezo ek . 

103. 1. De gemeenteraad kan, voor zooveel 
dit niet bij de wet is geschied, verbodsbepa
lingen omtrent het arbeiden van kinderen be
ueden de twaalf jaren vaststellen . 

2. Door h et uitloveu van openbare beloo
ningen en eereblijken kan het getrouwe school
bezoek vanwege het gemeentebestuur worden 
aangemoedigd. 

3. Ten einde de aanspraak op die beloonin
gen en eereblijken te kunnen beoordeelen, kan 
aan de hoofden det· openbare en bijzondere 
scholen het invoeren van schoolboekjes, waarin 
van het schoolbezoek aanteekening gehouden 
wordt, bij plaatselijke verordening worden 
voorgeschreven. 

TITEL VII . 

Overgangsbepalingen. 

104 . .Allen, die op het tijdstip , waarop deze 
wet in werking treedt, wettig in betrekking 
zijn als onderwijzers of kweekelingen, of als 
voorzitters en leden van plaatselijke commis
sien, behoeven geene herbenoeming of erken
ning om hunne betrekking te blijven bekleeden. 

105. 1. Tot 1°. Januari 1883 kunnen kwee
kelingen op den voet der wet van 13 Augus
tus 1857 (Staatsblad n°. 103) word en aangenomen. 

2 . Ten behoeve van deze en van de kwee
kelingen, die er op het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet zijn, blijven de be
palingen van laatstgenoemde wet toepasselijk 
tot 1°. Januari 1886. 

3. De toelagen voor genoemde kweekelingen, 
die aan openbare scholen zijn verbonden, wor
den in dat tijdvak tot geen m inder bedrag ge 
regeld dan waarop zij bij het in werking treden 
dezer wet waren vastgesteld. De toelagen voor 
kweekelingen, die in het bij deze wet toege
staan overgangstijd perk aan open bare scholen 
worden geplaatst, worden door den gemeente
raad geregeld; zijn besluit wordt aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten onderworpen. 

106. 1. Gelijke bevoegdheid als de akte, 
vermeld in artikel 77 dezer wet onder a, geeft 
die van hulponderwijzer en hulponderwijzeres 
na 1°. Januari 1858 en de akte van algemeene 
toelating van den derden rang v66r dat tijd
stip verkregen. 

2. Gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld 
in artikel 77 dezer wet onder b, geeft die van 
hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres na 1 °. 
Januari 1858 en de akte van algemeene toela
ting van den eersten en tweeden rang v66r 
dat tijdstip verkregen. 

3. H etzelfde geldt van de akte als school
houderes v66r 1°. Januari 1858 verkregen, doch 
alleen binnen cle gemeente of provincie, waar 
zij is afgegeven. 

4. Zij, die in het bezit zijn eencr akte van 
huisonderwijzer of huisonderwijzeres na 1°. 
Januari 1858 verkregen voor het geheele Rijk 
of v66r 1°. Januari 1858 binnen de gemeente, 
bebouden de bevoegdheid, welke zij op het 
tijdstip , waarop deze wet in werking treedt, 
bezitten. 

5. De v66r dit tijdstip op de akten van be
kwaamheid tot het geven van schoolonderwijs 
gestelde aanteekeningen wegens het met gun
stig gevolg afgelegd examen in een of meer 
der vakken, vermeld onder k-p van artikel 1 
der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad 



26 JUNI 1905. 339 

n°. 103), geven gelijke bevoegdheid met opzicht 
tot die vakken als de bijzondere akten, ver
meld in artikel 77 onder c. 

6. De vrijstelling, bedoeld in de laatste zin
snede van artikel 82, geldt ook voor hen, die 
in het bezit zijn eener akte van bekwaamheid 
of aanteekening voor het vak vermeld onder o 
van artikel 1 der wet van 13 Augustus 1857 
(Staatsblad n°. 103). 

107. 1. Alie op het tijdstip, waarop deze 
wet in werking treedt, dienstdoende openbare 
onderwijzers en onderwijzeressen blijven, zoo
Jang zij hunne betrekking bekleeden, in het 
genot eener jaarwedde, minstens gelijk aan die, 
welke op dat tijdstip aan hunne betrekking 
verbonden was, vermeerderd met de door hen 
genoten wisselende inkomsten. Ter bepaling 
van het bedrag dezer inkomsten wordt tot 
grondslag genomen het gemiddeld cijfer van 
hetgeen in de laatste vijf jaren, voorafgaande 
aan het jaar, waarin deze wet in werking 
treedt, of voor de onderwijzers of onderwijze
ressen, die korter in dienst zijn geweest, over 
het kortere tijdvak, jaarlijks nit dien hoofde 
is genoten. 

2. De bij artikel 29 der wet van 13 Augus
tus 1857 (Staatsblad n°. 103) bedoelde vergoe
dingen, die bij bet in werking treden dezer 
wet nog over eenig aan dat tijdstip vooraf
gegaan tijdvak verschuldigd zijn of worden, 
blijven na dat tijdstip invorderbaar. 

108. Bij den algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur, bedoeld in artikel 4 dezer 
wet, worden tevens de noodige voorschriften 
gegeven omtrent de lokalen, welke bij het in 
werking treden daarvan voor het geven van 
lager onderwijs in ' gebruik zijn. · 

109. 1. De termijn, tot het in werking 
brengen van de voorschriften van artikel 24 
dezer wet ioegestaan, eindigt voor de open bare 
school op 1 Januari 1892. 

2. De termijn tot het in werking brengen 
van de voorschriften van artikel 23 dezer wet 
eindigt voor de bijzondere scholen, die voor 
de Rijksbijdrage bedoeld bij artikel 59 in aan
merking komen, op 1 Januari 1891, en die tot 
bet in werking brengen der voorschriften van 
artikel 24 der wet eindigt voor deze scholen 
op 1 Januari 1899. 

3. Voorschriften ter verzekering der geleide
lijke uitvoering worden door Ons gegeven. 

110. De bestaande bepalingen omtrent de 
examens en vergelijkende examens blijven gel
den, totdat die onderwerpen overeenkomstig 
deze wet opnieuw zullen zijn geregeld, doch 
niet langer dan 1°. Januari 1883. 

111 . Thans genoten subsidien, welke na bet 

tijdstip, waarop deze wet in werking treedt, 
niet meer voor bet eerst zouden kunnen wor
den verleend, kunnen na dat tijdstip nog ge
durende tien jaren, docb tot geen hooger bed rag, 
noch op andere voorwaarden, worden genoten. 

112. Onderwijzers, niet in bet bezit van 
den hoofdonderwijzersrang, die op bet tijdstip, 
waarop deze wet in werking treedt, uit kracht 
van de artikelen 20 of 51 der wet van 13 A.ugus
tus 1857 (Staatsblad n°. 103), wettig aan het 
hoofd eener school staan, blijven bevoegd die 
betrekking waar te nemen. 

113. 1. De districts-schoolopz,ieners en de 
inspecteurs, die op het in artikel 114 vermelde 
tijdsti p in betrekking zijn, worden door het 
in werking treden dezer wet van rechtswege 
eervol ontslagen. 

2. De inspecteurs, die op dat tijdstip den 
ouderdom van vijf en i!estig jaren hebben be
reikt, behouden levenslang hunne volle wedde 
als wachtgeld: de inspecieurs, die op dat tijd
Etip dien ouderdoin niet hebben bereikt, hebben 
aanspraak op wachtgeld volgens de bepalingen 
van Ons besluit van 21 Juli 1869 (Staats
blad n°. 142). 

114. 1. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

2. Behoudens de voorschriften van dezen 
titel vervallen met hare invoering de wet van 
13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) en alle 
andere bet lager onderwijs betreffende alge
meene, provinciale en plaatselijke verorde
ningen, voor zoover zij met de voorschriften 
dezer wet in strijd zijn. 

Artikel 5 der wet van 11 Juli 18~4 (Staats
blad n°. 123). 

Deze wet treedt in werking op den lsten 
September 1884. 

Artikel 6 der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175), gewijzigd bij de wetten 
van 30 December 1892 (Staatsblad n°. 292) en 
28 December 1896 (Staatsblad n°. 230). 

Het bij deze wet bevolen onderwijs in het 
vak, genoemd in artikel 2 onder j, wordt ver
plichtend op 1 ,Tanuari 1897. 

Zij, door wie v66r of op 1 September 1889 
overeenkomstig artikel 15a en artikel 42bis der 
wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
zooals die is gewijzigd bij de wet van 11 Juli 
1884 (Staatsblacl n°. 123), onderwijs gegeven 
werd in bet vak in artikel 2 vermeld onder 
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litt. s, kunnen met het geven van dat onder
wijs voortgaan op den voet waarop het door 
hen werd gegeven. 

Zij, die v66r het in werking treden dezer 
wet, de akte, vermeld in artikel 56 onder a 
of b, hebben verkregen of in het bezit zijn 
der daarmede gelijkgestelde akten of toelatin
gen, zijn bij het afleggen van het in artikel 
65bis vermelde examen in het vak j vrijgesteld 
van bet in artikel 65ter daarvoor bepaalde 
examengeld. 

Artikel 7 der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

Subsidien thans genoten krachtens artikel 3, 
derde lid , der wet van 17 Augustus 1878 
(Staa tsblad n°. 127). kunnen nog na het tijdstip, 
waarop deze wet in werking treedt, doch tot 
geen booger bedrag, noch op andere voor
waarden worden uitgekeerd. 

Andere subsidien, welke onder de werking 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staat.9blad n°. 
127) door gemeenten zijn verleend, doch na 
het tijdstip waarop deze wet in werking treedt 
niet meer verleend kunnen worden, kunnen 
nog gedurende vijf jaren na dat tijdstip, <loch 
tot geen hooger bedrag, noch op andere voor
waarden worden uitgekeerd. 

Artikel 8 der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

Onderwijzeressen , welke de akte, vermeld 
in artikel 56 onder a, der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127) of die, vermeld onder 
b van dat wetsartikel, v66r bet in werking 
treden dezer wet h ebben verkregen of in bet 
bezit zijn der daarmede in artikel 85 der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 
gelijkgestelde akten of toelatingen, bebouden 
de bevoegdheid tot het geven van huis• of 
schoolonderwijs in het vak, genoemd onder k 
in artikel 2 dier wet, binnen den kring waarin 
zij die bevoegdbeid bezaten. 

Allen, die de akte, vermeld in artikel 56 
onder b, der wet van 17 Augustus 1878 (Staats
blad n°. 127), v66r het in werking treden dezer 
wet hebben verkregen of in bet bezit zijn der 
daarmede in artikel 85 der wet van 17 Au
gustus 1878 (Staatsblad n°. 127) gelijkgestelde 
akten of toelatingen, bebouden de bevoegdbeid 
tot het geven van huis- en schoolonderwijs in 
bet vak, genoemd onder p ii) artikel 2 dier 
wet, binnen den kring waarin zij die bevoegd
beid bezaten. 

De akte , ·vermeld in artikel 56 onder a, der 
wet van 17 Augustus 1878 (Staa tsblad n°. 127), 
v66r het in werking treden dezer wet ver
kregen, geeft, tot bet geven van buis- en 
schoolonderwijs in de · eerste oefeningen van 

bet handteekenen, gelijke bevoegdheid al de 
akte, vermeld in artikel 56 onder a, zooals dat 
artikel bij deze wet is gewijzigd. 

Artikel 9 der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

D e bestaande bepalingen omtrent de examens, 
ter verkrijging der akten van bekwaamheid, 
vermeld in artikel 56 onder a en b, en om
trent de vergelijkende examens blijven gelden , 
totdat die onderwerpen overeenkomstig deze 
wet opnieuw zullen zijn geregeld, doch niet 
!anger dan 1 Januari 189] en met dien ver
stande, dat de voorschriften in artikel 65ter 
met bet tijdstip van het in werking treden 
dezer wet voor alle in dat artikel bedoelde 
examens van kracht zijn. 

Artikel 10 der wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n°. 175). 

Deze wet treedt in werking op 1 J anuari 1890. 

Artikel 4 der wet van 24 Juni 1901 (Staats
blad n°. 187). 

De artikelen 24, zesde lid , 26, eerste lid 
sub 3°., en het zesde en zevende lid, 41, tweede 
lid, 57, 58 en 59, v ierde lid, der wet van 17 
Augustus 1878 (Staatsbla.d n°. 127) tot regeling 
van het lager onderwijs , gewijzigd bij de 
wetten van 27 Juli 1882 (Staatsblad n°. 117), 
11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123), 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64), 8 December 1889 (Staatsblad 
n°. 175), 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78), 30 
December 1892 (Staatsblad n•. 292), 13 Sep
tember 1895 (Staatsblad n°. 159), 28 December 
1896 (Staatsblad n°. 230) en 7 Juli 1900 (Staa ts
blad i::.0 • 111), treden, zooals zij zijn vastgesteld 
bij deze wet, in werking op 1 Jauuari 1902 ; 
de artikelen 39 en 69, zesde lid, zooals zij bij 
deze wet zijn vastgesteld, op 1 Juli 1901. 

Artikel 26, eerste lid, treedt, voor zooveel 
betreft bet bepaalde sub 1°. en 2°., in werking 
op 1 Januari 1902, <loch indien de jaarwedde 
van hoofden van scbolen of onderwijzers van 
bijstand, op die dagteekening aan openbare 
lagere scholen verbonden, meer dan eenhonderd 
vijftig gulden lager is dan de som, waarop 
kracbtens die wetsbepaling aanspraak kan 
worden gemaakt, wordt de jaarwedde verhoogd 
met ingang van 1 Januari 1902 met ten minste 
eenbonderd vijftig gulden en uiterlijk 1 Januari 
1903 met bet dan nog aan het wettelijk mini
mum ontbrekende bedrag. 

D e wijziging bij deze wet gebracht in artikel 
45 wordt voor bet eerst toegepast op bet 
dienstjaar 1902. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijft 
artikel 45, zooals dat tbans luidt, van kracht. 
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Indien de bijdrage voor onderwijzers volgens 
het bij deze wet gewijzigd artikel 46 der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) over 
eenig dienstjaar voor eene gemeente minder 
mocht bedragen dan de som der Rijksvergoe
ding in de kosten van het lager onderwijs, 
niet medegerekend die voor het stichten van 
schoollokalen en onderwijzerswoningen en het 
aanschaffen van noodzakelijke schoolmeubelen 
bij eerste inrichting van nieuwe lokalen, waarop 
die gemeente krachtens evengenoemd wetsar
tikel, zooals dat luidt volgens de wet van 11 
Juli 1884 (Staatsblad n°. 123), over 1889 aan
spraak kon doen gelden, zal het Rijk aan zoo
danige gemeente in plaats van de bijdrage 
voor onderwijzers, hierboven vermeld, uit
keeren het bedrag, waarop zij, naar den regel 
van het aangehaald artikel 46 der wetten van 
1878/84, als Rijksvergoeding in de kosten van 
het lager onderwijs, niet medegerekend die 
voor het stichten van schoollokalen en onder
wijzerswoningen en het aanschaffen van de 
noodzakelijke schoolmeubelen bij eerste in
richting van nieuwe lokalen, over dat dienst
jaar aanspraak zouden bebben gehad, doch in 
geen geval tot een hooger bedrag dan haar 
dienovereenkomstig over 1889 toekwam. 

A rtikel IV der wet van 6 .J µni 1906 (Staats
blad n°. 152). 

§ 1. De bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers, die volgens 
de bepalingen dezer wet aanspraak op pensioen 
verkrijgen, worden met betrekking tot de 
va tstelling van den pensioensgrondslag be
schouwd als op evengenoemden datum in 
functie te zijn getreden. 

§ 2. Op de in § 1 genoemde onderwijzers 
zijn de artikelen 64ter tot en met 64quindecie8 (1) 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 
niet toepasselijk, wanneer zij het verlangen. 
daartoe binnen drie maanden na den dag 
waarop deze wet in werking treedt schriftelijk 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
kenbaar maken, door toezending eener ter 
zake luidende verklaring. 

§ 8. Bij d e rege!ing van h e t pensioen der 
bij het in werking treden dezer wet in dienst 
zijnde of op wachtgeld gestelde onderwijzers, 
komen als diensttijd in aanmerking de diensten, 
bewezen volgens artikel 32 (2) der wet tot 
regeling van het lager onderwijs en volgens 

\1) Artikelen 60-72 van vorenstaanden tekst. 
(2) Arti kel 33 ,, 

het laatste lid van artikel 22 der wet van 13 
Augustus 1867 (Staatsblacl n°. 103), mits de 
belanghebbende het verlangen daartoe binnen 
drie maanden na het in werking treden dezer 
wet schriftelijk aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken te kennen geeft en, binnen 
de door dezen te stellen tijdstippen, eene bij
drage van twee ten honclerd van de som der 
wegens die diensten genoten belooningen vol
doet. 

§ 4. Deze wet treeclt in werking op een 
nader door Ons te bepalen dag. 

Voor het geval die dag op een vroegeren 
datum dan 1 Januari 1906 wordt bepaald, be
houden Wij Ons de bevoegdbeid voor, de in 
artikel 64quindecies (1) der wet tot regeling 
van het lager onderwijs genoemde data dien
overeenkomstig te vervroegen. Mede behouden 
Wij Ons de bevoegdheid voor, om alsdan de 
toepassing van artikel 64octies tot en met ar
tikel 64tredecies (2) cler wet tot regaling van 
het lager onderwijs over het jaar 1905 aldus 
te regelen, dat in plaats van 1 Januari wordt 
gesteld de dag waarop deze wet in werking 
treedt en de overig.e termijnen dienovereen
komstig worden gewijzigd. 

Artikel 5 der wet van 3 Juni 1905 (Staats
bfocl n°. 151). 

Voor de bij het in werking treden dezer wet 
in clienst zijnde of op wachtgeld gestelcle 
open bare onderwijzers rekent de tijd, geclurende 
welken zij wachtgeld genieten, mede voor aan
spraak op pensioen, behalve in het geval, 
laat tgenoemd in artikel 39, eerste lid, der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, zooals 
die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
24 Juni 1901 (Staatsblact n°. 187). 

Open bare onderwijzers, die bij het in werking 
treden dezer wet als onderwijzer zijn ovex
gegaan naar eene gemeentelijke school voor 
zwakzinnigen, worden, zoolang zij aan eene 
zoodanige school werkzaam blijven, voor de 
toepassing van de bepalingen omtrent eigen 
pensioen en omtrent weduwen- en weezen
pensioen, als onclerwijzers bij het openbaar 
lager onderwijs aangemerkt. 

Artikel 6 der wet van 3 Juni 1905 (Staat.9-
blad n°. 151). 

De wijzigingen, bij deze wet gebracht in de 
artikelen 45 en 54bis (3) der wet op het lager 

(1) Artikel 72 van vorenstaanclen tekst. 
(2) Artikelen 65- 70 ,, 
(3) Arti kelen 48 en 69 ,, 
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onderwijs, worden voor bet eerst toegepast op 
bet dienstjaar 1906. Over de· voorafgaande 
dienstjaren blijven de artikelen 46 en 54bis, 
zooals die v66r bet in werking treden dezer 
wet luidden, van kracbt. 

Artikel 7 der wet van 3 Jun i 1905 ( taats
blad n•. 151). 

Artikel 54bis (1), zesde lid , van de wet tot 
regeling van bet lager onderwijs is niet van 
toe passing op onderwijzer , die bij bet in 
werking treden dezer wet in dienst zijn, zoo 
Jang zij in dezelfde gemeente gevestigd blijven. 

Artikel 8 der wet van 3 Juni 1905 (Staats
blad n°._151). 

De tekst der wet tot regeling van bet lager 
onderwijs wordt v66r 1 Januari 1906 op Onzen 
last in het taatsblad geplaatst, onder inacht
neming van de in van Regeeringswege uit
gaande stukken gevolgde spelling, in eene 
doorloopend genummerde reeks van artikelen, 
met wijziging dienovereenkomstig van de aan
balingen daarin van artikelen of gedeelten 
van artikelen en met doorloopende nummering 
van de leden van ieder artikel. 

Artikel 9 der wet van 3 Juni 1905 (Staats
blad n•. 151). 

Deze wet treedt in werking op 1 Jannari 
1906, met uitzondering van artikel 8, dat ter
stond in werking treedt. 

Beboort bij Koninklijk beslnit van 26 Juni 
1905 (Staatsblad n•. 219). 

Mij bekend, 

De Mini.~fe:,· van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

27 Juni 1905. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 1 der wet van 2"2 
Mei IIJ05 (Staatsblad n•. 143). S. 220. 

WIJ WILHELMINA, }:NZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 18 Mei 1905, n°.1845, 
afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 1 der wet van 2:.! Mei 1906 
(Staatsblad n°. 143) boudende bepal ingen tot 
beveiliging bij bet uitvoeren van bouwwerken 
onder grooteren dan den atmosferiscben lucbt
druk; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1905, n•. 11) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister ,·an 22 .Juni 1905, n•. 2178, 
afdeeling Arbeid; 

(1) Artikel 69 van ,·orenstaanclc wet. 

Hebben goedgevonclen en verstaan : 
te bepalen: 

§ 1. De inrichting, de toestand en de hoogte 
de,· we:,·kkamers. 

Art. 1 . De constructie en bet onderboud 
van de werkkamer moeten voldoende sterkte 
en waterdicbtheid waarborgen. 

Indien bet onclerv.oek van de grondlagen 
aantoont, dat plotseling cloorscbieten van den 
caisson kan worden verwacbt, moeten daar
tegen maatregelen zijn getroffen. 

De werkkamer moet behoorlijk rein worden 
gebouden. 

2. De werkkamer moet eene zoodanige 
boogte bebben, dat de werklieden daarin, be
boudens gedurende bet t ijdperk van bet op
vullen, ,1icb recbtop kunnen bewegen. 

§ 2. De te n,mien maatregelen, de aanwezigheid 
e:>t de deugdelijkheid van doelmatige werktuigen 
en andere hulpmiddelen om de veiligheid van 

de personen op het we:,·k, in de werkkmners 
en in de schidsluizen te verzeke:ren. 

3 . Voor de samenpersing der lucbt moet 
een voldoend aantal, altbans ten minste twee, 
lucbtpompen ter bescbikking staan. Elk dezer 
moet met inbegrip van de voor haar benoo
digde drijfkracbt zoodanig zijn opgesteld en 
ingericbt, dat wanneer een der lucbtpompen 
door een c;f andere reden in gebreke komt, 
eene and ere onmiddellijk in werking kan worden 
gebracbt en gebouden. 

Reservewerktuigen en werktuigdeelen van 
alle inrichtingen, die bij gebrek of ontsten
tenis gevaar kunnen veroorzaken voor de 
onder verboogden lucbtd ruk werkencle per
sonen , moeten steeds aanwezig zijn. 

4. Ten einde eene regelrnatige instrooming 
van samengeperstc lucbt te bevorderen moet 
in de boofdpersleiding een daartoe doelmatig 
ingerichte windketel ingescbakeld zijn. 
- 5 . Voldoenda maatregelen moeten worden 
getroffen, dat plotselinge scbommelingen in 
luchtdruk zooveel mogelijk worden voorkomen 
en de drukveranderingen steeds gelijkmatig 
geschieclen. 

6 . De personen in de werkkamer en in de 
personenschutsluis moeten zich tot bet doen 
van mededeelingen in gemeenschap kunnen 
stellen met bet daarbuiten met b et toezicbt 
op bet schutten belaste personeel. Ten beboeve 
van de personen in de werkkamer moet zoo 
noodig een telefoon bescbikbaar zijn. 

7 . In de werkkamer en in de personen
scbutsluis moeten toestellen zijn aangebracbt 
die den daarin heerscbenden luchtdruk nauw-
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keurig aangeven. Deze luchtdruk rnoet daar• 
buiten door rnauorneters worden aangegeven 
ten behoeve van het in de artikelen 12 en 14 
bedoelde personeel. 

8. Een voor personen bestemd noodhijsch
toestel met ste,ig touw moet steeds aanwezig 
zijn in de werkkmner. 

9. De personenschutsluis of, indien er rneer 
dan eene personenschutsluis is, eene dezer 
rnoet, zoolang zich personen bevinden in de 
werkkamer, openstaan naar de werkkamer, 
behalve gedurende den tijd, die noodig is voor 
het in- of uitschutten van toezicht hebbend 
personeel. Wanneer op eene werkkamer slechts 
eene personenschacht is aangebracht, mag bij 
ploegverwisseling de ploeg, die in de werk
kamer zal gaan werken, eerst daarin afdalen, 
nadat de andere ploeg de werkkamer verlaten 
heeft. 

10. .Alie inrichtingen, aangebracbt voor de 
regeling der schuttijden en voor de regeling 
der lucbtverversching in de personenschut
eluis, mogen niet willekeurig kunnen worden 
versteld en moeten buiten het bereik der 
arbeiders zijn; eene verzegelde noodinrichting 
rnoet aanwezig zijn, welke een persoon, die 
ingeschut wordt, in staat stelt zich weder 
langzaam uit te schutten. H et zonder nood
zaak gebruik maken van deze noodinrichting 
is verboden. 

11 . De luchtleiding moet bij de lucht
pompen een afsluiter hebben en bovendien 
van een zelfwerkende terugslagklep worden 
voorzien ter plaatse, waar zij in de werkkarner 
of in de schutsluis treedt. 

Ten einde den druk van de samengeperste 
lucht in de werkkamer niet hooger te doen 
stijgen dan noodig is, moet een doelmatig ge
plaatste en doelmatig ingerichte veiligheidsklep 
zijn aangebracht. 

12. Het personeel, dat de pompen bedient, 
moet ervaren en met de inrichting vertrouwd 
zijn. 

13. Voor bet schutten van personen en 
materialen moeten afzonderlijke sluizen worden 
gebruikt. 

De schachten voor personen en materialen 
moeten gescheiden worden gehouden. 

14 . .Bij bet scbutten van personen moet buiten 
de sluis vertrouwd deskundig toezicht zijn. 

15. Bij het uittreden der sluis moeten de 
arbeiders van droge en reine wollen dekens 
worden voorzien. Zoo noodig moeten dergelijke 
dekens ook in de sluis ter beschikking zijn. 

16. Bij werken, waarbij de overdruk minder 
is dan 1 / , atmosfeer, zijn de artikelen 4, 5, 7, 
8, 9, 10 en 15 niet .an toepassing. 

§ 3. De zi.i·verheid, de vtrve1·sching, de i·eron t
reini_qing en de teniptmti.w,· der li.cht in 

de werkkaniers en in de srhidsli.izen. 

17. De lucht moet naar de pompen worden 
geleid door een koker, waarvan de opening of 
de openingen zoo ver boven den grond uit
steken, dat zuivere lucht gewaarborgd is. 

18. De cylinder van de luchtpomp moet 
met zeepwater of met een andere, bij gebruik 
geen stank veroorzakende, stof worden ge
smcerd. 

19. De in de werkkarner en in de personen
schutsluis aan te voeren samengeperste lucht 
mag geen lagere temperatuur bezitten dan 
100 0. en geen·hoogere temperatuur dan 18° 0. 
en moet zooveel doenlijk droog worden ge
houden. 

20. In de werkkamer moet ten minste 
45 M•. aangezogen lucht per man en per uur 
worden gevoerd. 

21. De aanvoer van de lucht, die in de 
personenschutsluis moet worden geperst ter 
ventileering gedurende het schutten, moet van 
buiten af zijn geregeld. 

De aanvoer van lucht moet niet moedwillig 
kunnen worden belemmerd. 

De voor deze ventilatie bestemde lucbt 
zoomede die voor bet inschutten moet direct 
van uit de hoofdleiding worden aangevoerd. 

22. Bij het zinken der werkkamer door 
klei, veen en andere weinig lucht doorlatende 
aardlagen, en bij bet opvullen der werkkamer, 
moeten bijzondere maatregelen worden ge
troffen voor eene vvldoende luchtverversching. 

23. Het rooken is verboden in eene inrich
ting, waar grootere dan de atmosferiscbe lucbt
druk heerscht. 

In de werkkamer moeten tot opname van 
faecalien ingerichte reservoirs zijn opgesteld, 
waarvan de inh oud stankvrij moet worden ge
maakt, i:>n die na gebruik ten spoedigste buiten 
moeten worden geledigd. 

24. Bij werken, waarbij de overdruk minder 
ie dan 1 / , atmosfeer, zijn de artikelen 21, 
eerste lid, 22 en 23, tweede lid, niet van toe
passing. 

§ 4. De verlichting van het terrein van het 
we,-k, van de werkkanier en van de sclmtsluizen. 

25. Het terrein moet zoodanig worden ver
licbt, dat de arbeiders veilig hun weg kunnen 
vinden. 

26. De werkkamer, de schacht en de schut
sluis moeten voldoende electriscb verl icht 
worden. 

27 . Tijdens de werkzaamheden in de werk-
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kamer moet de voorman steeds van een goed 
werkende electrische zaklantaarn voor nood
verlichting zijn voorzien. 

§ 6. De g,·ootte en de in,·ichting de,· schtd
slttizen en de,· schachten en het bediP.nen 

cle,· k,·anen bij het schutten. 

28. De personenschutsluis moet inwendig 
ten minste 1.86 M. hoog zijn en een beschik· 
baar grondvlak aanbieden van ten minste 
0.30 M•. per man, wanneer onder niet meer 
dan 1 atmo feer overdruk gewerkt wordt; 
0.35 M•. per man, wanneer onder niet meer 
dan 2 atmosfeer en 0.40 M '· per man, indien 
onder meer dan 2 atmosfeer overdruk wordt 
gewerkt. In het laatste geval moeten zitge· 
legenheden voorhanden zijn. 

29. De personenschutsluis moet van een be
hoorlijke ventilatieinrichting zijn voorzien. 

30. De bodem der personenschutsluis moet 
voorzien zijn van een uitneembaren openge
werkten houten vloer. 

31. Het gebruik der personenschachten mag 
niet door de aanwe7,igheid van buizen en ge
leidingen worden bemoeilijkt. 

32. De personenschutsluis moet zoo noodig 
verwarmd of afgekoeld worden , tenzij op an
dere wijze gezorgd is, dat de weersgesteldheid 
daarop geen directen invloed heeft. 

33. Bij werken, waarbij de overdruk minder 
dan ' / , atmosfeer bedraagt, zijn de artikelfm 
28, 29, 30 en 32 niet van toepas ing. 

§ 6. De aanwezigheid, cle grootte en de im·ich
ting van een recompressiesluis, clienencle 

tot behancleling van caissonzieken. 

34. Zoodra de werkzaamheden bij een over
druk van 1 1 

/ , atmosfeer of meer verricht 
worden, moet een recompres ie luis of een 
daarmede naa" het oordeel van den inspecteur 
van den arbeid gelijk te stellen inrichting aan
wezig zijn. 

35. De recompressiesluis moet ten minste 
3.6 M. Jang zijn, ten minste 2.5 M. middcllijn 
hebben en voorzien zijn van eene voorkamer 
en van eenige met zwaar glas bezette openin
gen, terwijl zij geplaatst moet zijn in eene. 
localiteit, die op de gewenschte temperatuur 
gebracht en gehouden kan worden. Van de 
recompressiesluis naar buiten moet gemeen
schap bestaan door telephonische geleiding. 
De luchtverversching der sluis moetvoldoende 
zijn. De kunstverlichting moet electrisch zijn. 

Voorts moet eene kl.eine afzonderlijke voor
kamer aanwezig zijn om geneesmiddelen en 
dergelijken in te schutten, zonder dat van de 

grootere voorkamer gebruik behoeft te worden 
gemaakt. 

§ 7. De aanwezigheid, cle grootte en de inrichting 
van localiteiten, die beschikbaar zijn voor 

pe,·sonen, die uit de sclmtsluizen komen. 

36. Een doelmatig ingericht, goed verwarmd 
en verlicht schaftlokaal, waarin de arbeiders 
kunnen vertoeven, moet te hunner beschik
king zijn. 

Aan dit lokaal moet verbonden zijn een af. 
zonderlijke ruimte voor het drogen van klee
ren en een vertrek, waarin enkele arbeider 
kunnen liggen. 

Goede ligplaatsen voor de nachtploegen moe -
ten aanwezig zijn; er moet gelegenheid bestaan 
tot bet verkrijgen van goed drinkwater, tot 
het reinigen van boofd en handen, tot berging 
van overkleeren en er moeten doelmatig inge
ricbte en doelmatig geplaatste, zindelijk ge
bouden privaten aanwezig zijn. 

37 . Met bet schoonhouden en de bediening 
van de in bet vorig-e artikel genoemde lokali
teiten moet uitsluitend daartoe aangewezen 
personeel zijn belast. 

Het scbaftlokaal moet ten minste 3M. hoog 
zijn en ten minste 6 M•. lucbtruimte per man 
aanbieden. 

38. Bij werken, waarbij de overdruk minder 
is dan ' / , atmosfeer, zijn de artikelen 36, twee
de en derde lid, en 37, tweede lid, niet van 
toepassing. 

§ 8. De aanwezigheict van i·oldoend deskundig 
personeel op het werk tot het verleenen van 

hulp; ge,ieeskmulige hulp op het we,·k. 

39. Aan de uitvoering van een bouwwerk 
onder grooteren dan den atmosferischen lucht
druk moet een geneeskundige zijn verbonden, 
die zich beschikbaar houdt voor: 

a. de in de artikeleu 44 en 46 bedoelde ge
neeskundige onderzoekingeu; 

b. een zoo spoedig mogelijke geneeskundige 
bobandeling- op bet terrein van bet werk van 
de personen, die dcrgelijke behandeling be
hoeven; 

c. bet geven van de in artikel 41 bedoelde 
aanwijzingen ; 

d. bet verrichten van de overige werkzaam
beden, die ingevolge dit besluit op hem rusten. 

De bestuurder van het bouwwerk deelt den 
naam van den geneeskundige schriftelijk mede 
aan Om:en Minister, met de uitvoering van 
dit besluit belast, tien dagen voordat de werk
zaamheden onde1· grooteren dan den atmosfe
rischen luchtdruk aanvangen. 

Zijn de werkzaamheden, in bet ,orige lid 
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bedoelcl, reeds in uitvoering bij bet in werking 
treden van dit besl uit, clan geschieclt de mede• 
deel ing binnen t ien dagen na die in werking 
treding. 

40. Bij een bouwwerk, dat zal worden uit
gevoerd onder grooteren overdruk clan 1 • / , 
atmosfeer, worden door Onzen Minister, met 
de uitvoering van clit besluit belast, een of 
meer personen aangewezen , die met gunstig ge
volg bet eerste gedeelte van bet practi sch arts
examen hebben afgelegd. Zooclanig persoon 
moet tijdens de werkzaamheden steeds aanwe. 
zig zijn. 

De aan die personen toe te kennen vergoe
ding wordt door Onzen Minister vastgesteld 
en op door h em te bepalen tijdstippen uit 
's Rijks middelen betaalbaa1· gesteld. De be-
tuurder stort op door Onzen Minister te be

palen tijdstippen bij een der Rijksbetaalmees
ters een bedrag, gelijk aan de vastgestelde ver
goeding. 

41. De in artikel 39 bedoelde geneeskundige 
geeft aanwijzingen omtrent de voorzorgen, die 
door de arbeiders bij het verlaten van de werk
kamer of van de schutsluis en bij bet verblij 
ven in bet schaftlokaal behooren te worden 
in acbtgenomen, omtrent de verzorging van 
zieken, omtrent h et gebruik del' recompressie
sluis en voorts omtrent al hetgeen bij in bet 
belang van de gezondheid der arbeiders noocl
zakelijk acht. 

42. De in artikel 40 bedoelcle personen zijn 
werkzaam onder toezicht van den in artikel 39 
becloelden geneeskunclige. 

43 . Bij werken, waarbij de overdruk minder 
is dan • / , atmosfeer, zijn de artikelen 39 en 41 
niet van toepassing. 

§ 9. H et toelaten van personen tot het verrich
ten van werkzaa,nheden onder grooteren dan 

den afmosferischen luchtdruk. 

44. Tot het verrichten van werkzaamheclen 
onder grooteren clan den atmosferiscben lucht
druk mogen slecbts worden toegelaten personen: 

a. omtrent wie door den in artikel 39 be
doelden geneeskundige aan den bestuurcler van 
b et bouwwerk eene schriftelijke verklaring is 
afgegeven, waaruit blijkt, clat zij voor clien 
arbeid geschikt zijn bevonden; 

b. die wel bun twintigste maar niet hun vijf 
en clertigste jaar bebben voleind, indien de 
overclruk 3 atmosfeer of meer bedraagt ; 

c. die we! hun twintigste maar niet hun vijf 
en veertigste jaar hebben voleind, indien de 
overdruk minder clan 3 atmosfeer bedraagt. 

45 . Bij het in het vorige artikel becloelde 
onderzoek moet in het bijzonder worden gelet 

op den toestand der organen, waarop de arbeid 
onder grooieren clan den atmosferiscben lucht
druk van nadeeligen invloed kan zijn, met name 
der organ en van den bloedsomloop, van de adem
haling, van het zenuwsielsel en van het geboor. 

Als regel voor het onderzoek geldt, dat voor 
toelating ongeschikt maken : 

1°. onregelmatige lichaamsbouw, vooral van 
wervelkolom en ledematen ; 

2°. te geringe lichaamsontwikkeling; 
3°. algemeene lichaamszwakte; 
4°. vetlijvigheid; 
6°. slepende huidziekten ; 
6°. litteekens die de beweging belemmeren ; 
7°. klierzwellingen ; 
8°. gezwellen, waarvan door aard, omvang 

of plaats stoornis kan verwacht worden ; 
9°. zweetvoeten; 
10°. slepende aandoeningen van het been- en 

spierstolsel en van de gewrich ten (fistels, ge
wrichtsmuizen enz.); 

11°. hart- en vaatziekten (aneurysmata, vari
ces) enz.; 

12°. zenuwziekten; 
13°. bloedziekten (syphilis, malaria, slepende 

metaalvergiftigingen enz.); 
14°. aandoeningen van de lucbtpijp of van 

de longen , benevens aandoeningen van de 
pleura ; 

16°. slepende aandoeningen van het spijsver
teringskanaal; 

16°. slepende aandoeningen of verplaatsingen 
cler geslachtsorganen ; 

17°. ingewandsbreuken ; 
18°. nier- en blaasziekten en gonorrhoe; 
19°. vermoedelijk drankmisbruik; 
:20'>. neus · en ooraandoeningen. 
De arbeiders moeten een voor de lucht vol

komen toegankelijken neus hebben en de proef 
van VALSALVA kunnen uitvoeren . 

Perforatien van het trommelvlies zijn slechts 
clan een beletsel ,oor het werken onder ver• 
b oogden luchtdruk, wanneer zij door eene 
acute middenoorontsteking zijn teweeggebracbt. 
Chronische otorrhoe vormt geen tegen aanwij
zing voor het werken onder verhoogden 
lucbtdruk. 

Slepende catarrhen van het middenoor be
hoeven niet to leiden tot n£keuring. 

Labyrinth-lijden behoeft niet te leiden tot 
onmiddellijke afkeuring ; alleen moeten de ar
beiders meer in het bijzonder opmerkzaam 
worden gemaakt op de noodzakelijkheid van 
eene langzame uitschµtt ing. 

Arbeiders met etterig neussecreet moeten 
ook bij een voor lucht volkomen toegankelijken 
neus worden afgekeurd. 
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46. Bij de uitvoering van een bouwwerk on• 
der grooteren overdruk dan 1 1 / , atmosfeer, 
is de in artikel 44 onder a bedoelde verklaring 
slecbts geldig vonr een tijdperk van 7 acbter
eenvolgende etmalen. 

47 . Bij de uitvoering van een bouwwerk on
der grooteren overdruk dan 1 • /, atmosfeer 
moeten de arbeiders, een kwartier voordat zij • 
in de werkkamer afdalen, zicb aanmelden bij 
den in artikel 40 bedoelden persoon. Deze 
overtuigt zicb of de arbeider onder den invloed 
van sterken drank verkeert, aan neusverkoud
beid lijdt of zoodanig ongesteld is, dat zijne 
afdaling in de werkkamer niet wenscbelijk is. 

48. Arbeiders bij een bouwwerk, dat wordt 
uitgevoerd onder g rooteren overdruk dan 1 1 / • 

atmosfeer, van wien de in artikel 40 bedoelde 
persoon verklaart, dat zij niet in de werkkamer 
bebooren af te dalen, mogen daarin niet wor
den toegelaten. 

49 . De in artikel 39 bedoelde geneeskundige 
zorgt, dat aanteekening wordt gebouden van 
de namen en voornamen van hen, die zich 
voor een onderzoek hebben aangemeld, met 
vermelding van den uitslag van bet onderzoek 
en van alle gevallen, waarin geneeskundige be
bandeling op bet terrein van bet werk heeft 
plaats gebad en ,an de daarbij verkregen re
sultaten. 

Hij boudt zich zooveel mogelijk op de boogte 
van de caissonziekten, die zicb buiten bet ter
rein geopenbaard hebben, waarvan bij eveneens 
aanteekening boudt. 

De aanteekeningen worden zoo spoedig mo
gelijk gezonden aan den medisch adviseur bij 
de arbeidsinspectie. 

50. Bij werken, waarbij de overdruk minder 
is dan 1 / , atmosfeer, is artikel 44 onder a niet 
van toepassing. 

§ 10. De luchtdruk, waaronder mag worden ge
werkt, de tijd, gedu.-ende we/ken het in- en het 
uitschutten nioet plaats hebben , gedurende 
welken een per soon onder grooteren dan den 

atnwsferischen druk 1nag werken, en de 
tijd, welke voor een pe,·soon, die onder 
grooteren dan den ahnosferischen 

luchtdruk heeft verkeerd, nioet ver-
loopen, voordat hij opnieuw on-
de,· zoodanigen luchtdruk wordt 

gebracht. 

51. De tijd voor bet inschutten moet bij een 
overdruk van • / , atmosfeer of minder ten 
minste 5 minuten bedragen en voor elke •/ , 0 

atmosfeer hooger overdruk ten minste 1 / , mi
nuut meer. 

De tijd rnor bet uitschutten moet bedragen : 
a. bij werkerl onder geen grooteren overdruk 

dan 11 / , atmosfeer ten minste 1 1 / , minuut 
voor elke 1 / 1 0 atmosfeer overdruk; 

b. bij werken onder ecn overdruk, grooter 
dan 1 1 / , maar niet grooter dan 3 atmosfeer, 
22 1 / , minuut vermeerderd met ten minste 2 
minuten voor elke 1 / , o atmosfeer overdruk 
boven dien van 1 1 / , atmosfeer; bet uitschut. 
ten moet zoodanig worden geregeld, dat de 
tijd voor bet uitschutten, totdat de overdruk 
is gedaald tot 11 / , atmosfeer, bedraagt ten 
minste 2 minuten voor elke 1 / 1 ., atrnosfeer en 
daarna ten minste l 1 / , minuut voor elke 1 / 1 0 

atmosfeer ; 
c. bij werken onder een grooteren overdruk 

dan 3 atmosfeer, 52 1 / , minuut, vermeerderd 
met ten minste 3 minuten voor elke 1 / , 0 at
mosfeer overdruk boven dien ,an 3 atmosfeer: 
bet uitschutten moet zoodanig worden gere
geld, dat de tijcl voor het uitschutten, totdat 
de overdruk is gedaald tot 3 atmosfeer, be
draagt ten minste 3 minuten voor elke 1/ 1 0 

atmosfeer en daarna zoolang als onder b in de 
tweede zinsnede is bepaald. 

52. Wanneer de overdruk minder dan 3 at
mosfeer bedraagt rnag de werktijd per etmaal 
niet meer bedragen dan bet aantal uren, het
welk wordt verkregen door het cijfer 8 te ver
minderen met den gezamenlijken duur der mi
nimur.i. in- en uitscbuttijden, bepaald in bet 
,orige artikel, en met den duur van den rust
tijd , bedoeld in bet volgende lid. 

Wanneer de arbeid onder verhoogden druk 
vier achtereenvolgende uren beeft g-eduurd 
dan moet den arbeider ten minste een half uur 
rust worden toegekend. 

Na elk verblijf onder verboogden druk moet 
met inacbtneming van bet bepaalde in bet 
eerste lid eene tijdruimte verloopen, waarin de 
arbeider, tem:ij voor recompressie, onder den 
atmosferischen lucbtdruk verblijft, van twee
maal den duur van zijn verblijf onder verhoog
den druk, maar in geen geval van minder dan 
8 uur. 

53 . Wanneer de o,·erdruk 3 atmosfeer of 
meer bedraagt mag bet onafgebroken verblijf 
in de werkkamer niet !anger duren dan 1 1 / , 

uur en mag het verblijf per etmaal aldaar niet 
meer bedragen dan 3 uur. 

54 . Bij bet lantste vullen rnn de werkkamer 
moet eene beboorlijke wisseling van bet per• 
soneel plaats bebben. 

55. Bij werken, waarbij de overdruk minder 
is dan • / , atmosfeer, is artikel 52 niet Yan 
toepassing. 



27-28 JUN ! 1905. 347 

§ 11. Het kosteloos verschaffen van bepaalde 
d,·anken; het ve,·bod van het ve,·schajfen op het 
ter,·ein van het we,·k van bepaalde dranken 
voo,·, tijdens of na het we,.ken onde,. g,·oo· 
teren dan den atnwsferischen luchtdruk; 
het verbod van het brengen of het ge· 
bruiken van bepaalden dirank op het 

terrein van het werk. 

56. Bij het verlaten der schutsluis moeten 
de arbeiders in het in artikel 36 bedoelde schaft
lokaal warme, geen alcoholhoudende dranken, 
kosteloos en in voldoende hoeveelheid , te hun
ner beschikking vinden. 

57 . Het is verboden op het terrein van het 
werk v66r, tijdens of na het werken onder 
grooteren dan den atmosferischen luchtdruk, 
alcoholhoudenden drank te verschaffen tenzij 
de in artikel 39 bedoelde geneeskundige het 
toedienen daarvan aan een bepaald persoon 
noqdzakelijk acht. 

58 . Het is verboden alcoholhoudenden drank 
op het terrein van het werk te brengen tenzij 
de drank onmiddellijk onder berusting wordt 
gesteld van den in artikel 39 bedoelden ge
neeskundige. 

Het is verboden alcoholhoudenden drank op 
het terrein van het werk te gebruiken tenzij 
de in artikel 39 bedoelde geneeskundige het 
gebruik daarvan door een bepaald persoon 
noodzakelijk acbt. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Juni 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl Zaken, (get.) K UYPER. 
(Uitgeg. 5 Juli 1905.) 

27 Juni 1905. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bet tijdstip van in werking treden 
van de wet van 6 Juni 1905 (Staatsblad 
n•. 179) tot verstrekking van Rijkspaarden 
aan officieren, tot het bouden van dienst
paarden verplicht. S. 221. 

Bepaald op 10 Juli 1905. 

28 Jimi 1905. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Reglement voor de Hoogere 
Krijgsschool. S. 22:.!. 

WIJ WILHELM.IN A , ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, en van Onzen 
Minister van Kolonien, van 10 April 1905, 
Ilde Afd ., n• 209, en van 17 April 1905, Litt. C, 
2de Bureau, n•. 21; 

- Den Raad van State geboorcl (advies van 
30 Mei 1905, n•. 20); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 20 Juni 1905, Ude Afd., n•. 140, 
en van 23 J uni 1905, Afd. C, 2de Bureau, n•. 26; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Eenig artikel. 

Het Reglement voor de Hoogere Krijgsschool 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 
14 September 1891 Staatsblad n•. 170) , laat
stelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
12 October 1903 (Staatsblad n•. 270), wordt 
nader gewijzigd als volgt: 

1 °. Aan ariikel 3, zooals dit_ artikel l uidt 
ingevolge het Koninklijk besluit van 25 Juni 
18!)6 (Staatsblad n•. 99), wordt als nieuw lid 
toegevoegd : 

,,Bovendien kunnen aan de in het eerste lid 
,,van dit artikel bedoelde officieren, voor zoo
,,veel zij tot het N ederlandsch-Indische leger 
,,behooren, in het tweecle studiejaar in de 
,,maanden Juli en Augustus en in het derde 
,,studiejaar in het tijdperk van 1 Nr,vember 
,,tot en met 31 Maart d. a. v., dienst- en 
,,oefeningsreizen worden opgedragen ." 

2". In het voorlaatste lid van artikel 46, 
zooals dit artikel luidt ingevolge het sub 1°. ver
melde Koninklijk besluit, worden de woorden : 

,,Binnenlandsche Zaken en laatstvermelde 
,,na gehouden overleg met laatstgenoemden Mi
,,n ister", vervangen door de woorden: ,,,Vater
,,staat, Handel en Nijverheid en laatstvermelde 
,,na gehouden overleg met den :I\Iinister van 
,,Binnenlandsche Zaken." 

3°. Aan voornoemd artikel 46 wordt als nieuw 
lid toegevoegd: 

,,Bovendien kan aan de in het eerste lid 
,,van dit artikel bedoelde officieren, voor zoo
,,veel zij tot het Nederlandsch-Indische leger 
,,behooren, in het tweede studiejaar in de 
,,maanden Juli en Augustus en in bet) 3de· 
,,studiejaar in het tijdperk van 1 November 
,,tot en met 31 Maart, de bezichtiging van 
,,fabrieken voor het verduurzamen van levens
,,middelen worden opgedragen." 

Onze Minister van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
bet Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State zal worden 
medegedeeld. 

Het Loo, den 28sten Juni 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minitde,· van Staat, Minister van Oorlog, 
(get. ) J. W. BERGANSIUS. 

De Minister van Kolonien, (get. ) IDENBURG _ 

(Uitgeg. 20 J«li 1905). 
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29 Juni 1905. BESLUIT, tot wijziging van het 
reglement voor de scheepvaart ter bevei 
liging van beweegbare spoorwegbruggen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
11 September 1876 (Staatsblad n°. 169) en 
gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 
24 J anuari 1880 (Staatsblact n°. 17), 8 Maart 
1892 (Staatsblad n°. 48) en 12 Augustus 1904 
(Staatsblad n°. 206). S. :.!23. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 4 Mei 
1906, n°. 233, afdeeling Spoorwegen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1876 (Staatsblad n°. 169) gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van 24 Januari 1880 
(Staatsblad n•. 17), 8 Maart 1892 (Staatsblad 
n°. 48) en 12 Augustus 1904 (Staatsblad n°. 206). 

Den Raad van State gehoord (advies va~ 
6 J uni 1905, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
van 24 J uni 1906, n•. 230, afdeelingSpoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Juli 1906 te bepalen : 
I. In het eerste lid van artikel 2 van het 

bij Koninklijk besluit van 11 September 1876 
(Staatsblad n°. 169) vastgestelde en bij Konink• 
lijke besluiten van 24 Januari 1880 (Staatsblad 
n•. 17), 8 Maart 1892 (Staatsblad n•. 48) en 
12 Augustus 1904 (Staatsblad n•. 206) gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van de daarbij vermelde spoorwegbruggen, 
vervallen onder 1 de woorden : 

,,e. over de Stroobosse:r vaart ;" 
II. In verband met het onder I bepaalde 

veranderen onder het aangehaalde nummer 1 
de aanhalingsletters f, g, h, i , k, l, m, in e, f, 
g, h, i, k, l; 

III. Onmiddellijk na hetgeen te aangehaalder 
plaatse in het genoemde gewijzigde Koninklijk 
besluit van 11 September 1876 (Staatsblad 
n°. 169), onder nummer :l voorkomt, wordt 
het navolgende ingevoegd : 

,,3. in den Staatsspoorweg van Meppel naar 
G-t·oningen: over het Oranjekanaal ;" 

Onze Minister van W aterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en 
in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

Het Loo, den 29sten Juni 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. vnn Waterstaat, Handel en Nijve-rheid, 
(qet. ) DE MAREZ OYENS. 

(Uitgeg. 19 Juli 1905.) 

30 Juni 1906. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst de r wet van den 
6den Juli 1850 (Staatsblad n°. 39), rege• 
Iende de samenstelling en macht van d e 
Provinciale Staten, zooals die luidt na de 
daarin, Iaatstelijk bij de wet van den 17den 
Juni 1906 (Staatsblad n•. 210), gebrachte 
wijzigingen en aanvullingen . S. 224. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 J uni 1906 , 
n•. 6730, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op artikel 80 der wet van den 17den 
J uni 1905 (Staatsblad n•. 210); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst der wet van den 6den Juli 1860 

(Staatsblad n°. 39) met de daarin door de wet 
van den 17den Juni 1906 (Staatsblad n°. 210) 
en andere wetten gebrachte wijzigingen en 
aanvullingen , en met inachtneming der thans 
in de van Regeeringswege uitgaande stukken 
gevolgde spelling, algemeen bekend te maken 
door bijvoeging van dien tekst in zijn geheel 
bij dit besluit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30sten J uni 1906. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(qet.) Km.'PER. 

(Uitgeg. 16 Juli 1906.) 

T E KS T van de wet van 6 Juli 1860 
(Staatsblad n°. 39), regel.ende de sam.en• 
stelling en macht van de P.rovinciale Staten, 
zooals die is gewijzigd bij de wetten van 
28 Mei 1896 (Staatsblad n°. 88), 28 April 
1897 (Staatsblad n•. 112) en 17 Juni 1906 
(Staatsblad n°. 210). 

EE R ST E A F DEEL l NG. 

VAN DE SAMENSTELLING DER PROVINCIALE 
STATEX. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De Statenvergadering van elke pro• 
· vincie is samengesteld uit het in artikel 2 be-

paald getal Ieden ; · 
Onzen commissaris, als voorzitter ; 
een griffier. 
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2. Het getal der leden bestaat: 
in Noordbrabant uit 64 in Friesland 
,, Gelderland 62 ,, Overijssel 
,, Zuidholland 82 ,, Groningen 
,, N oordholland ,. 77 ,, Drenthe 
,, Zeeland 42 ,, Limburg 
,, Utrecht 41 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van de leden de,· Staten. 

§ 1. Van hunne benoeming. 

uit 50 
47 

,, 45 
35 
45 

3 . De leden der Staten worden geko:r.en in 
de kiesdistricten, waarin de provincie wordt 
verdeeld, door hen, die volgens de in artikel 8 
der Kieswet bedoelde lijst daartoe bevoegd :r.ijn. 

4. Eene afzonderlijke wet regelt, nadat de 
l:ltaten zijn gehoord, de verdeeling der pro
vincien in kiesdistricten, en bepaalt het getal 
der in elk district te kiezen leden. 

5. De gewone tijd ter verkiezing der leden van 
de Staten is de eerste Dinsdag der maand J uni. 

Alsdan wordt voorzien in de vervulling van 
de plaatsen der leden, die met den volgenden 
eerswn Dinsdag van Juli, volgens den bij 
artikel 24 bedoelden rooster moeten aftreden. 

6. De verkiezing ter vervulling der plaatsen, 
die door ontslag, overlijden of om eene andere 
reden openvallen, geschiedt binnen twee maan
den na dat openvallen. 

7. Gedeputeerde Staten, bepalen, ter ver
vulling eener tusschentijds in de Staten open
vallende plaats, den dag der verkiezing. 

Zij bepalen v66r elke verkiezing voor leden 
der Staten de dagen, waarop, zoo noodig, de 
ste=ing en de herstemmlng zullen geschieden. 
Bij de periodieke verkiezingen wordt de dag 
der stemming niet vroeger bepaald dan den 
IOden Juni en de dag der herstemming niet 
later dan den Vrijdag, voorafgaande aan den 
eersten Dinsdag in Juli. 

Bij de periodieke verkiezingen geschieden 
de ste=ing en de herstemming in alle kies
districten der provincie op dezelfde dagen. 

De stemming en de herstemming geschieden 
in alle stemdistricten van het kiesdistrict op 
dezelfde dagen. 

8 . In afwijking van bet bieromtrent be
paalde bij artikel 51 der Kieswet wordt in kies
districten, waarin het aantal kiezers voor de 
Provinciale Staten volgens de kiezersli.fst min
der dan 2000 bedraagt, de onderteekening 
vereischt van ten minste ' / • 0 gedeelte van 
het aantal der kiezers. 

Op den dag der verkiezing, 1modra de door 
de wet tot bet inleveren der opgaven van 

candidaten bepaalde tijd is afgeloopen, sluit 
de burgemeester van de gemeente, die boofd
plaats is van het kiesdistrict of waarin bet 
gebeele kiesdistrict is gelegen, de 1\jst der 
candidaten. 

Is geen candidaat op die lijst gebracht, 
dan verklaart de burgemeester, dat niemand 
is benoemd. 

Zijn er evenveel candidaten als er plaatsen 
te vervullen zijn. of minder, op die lijst ge
bracht, dan verklaart de burgemeester deze 
candidaten te zijn benoemd tot leden der Staten. 

De burgemeester maakt van zijne bandeling 
onmiddellijk proces-verbaal op, dat ter secre
tarie van de gemeente voor een ieder ter 
inzage wordt nedergelegd, in afschrift wordt 
aangeplakt en , tegen betaling der kosten, ver
krijgbaar gesteld. 

De vorm en de inrichting van het proces
verbaal worden vastgestcld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

8 bis. Zijn er meer candidaten opgegeven 
dan er plaatsen te vervullen zijn, dan ge. 
schiedt over hen, uiterlijk binnen veertien 
dagen, eene stemming. 

Bij eerste stemming wordt geen hunner 
benoemd dan met volstrekte meerderbeid van 
stemmen. 

Hebben meer candidaten de volstrekte meer
derbeid verkregen dan er plaatsen te vervullen 
zijn, dan zijn zij, die de meeste ste=en 
hebben verkregen en bij g!'lijk getal stemmen 
de oudsten in jaren benoemd. In geval van 
gelijken ouderdom beslist het lot. 

Bij berstemming, noodzakelijk, wanneer de 
volstrekte meerderheid van stemmen bij de 
eerste atemming niet is verkregen, wordt men 
benoemd met de meeste stemmen. Indien de 
stemmen staken is de oudste in jaren de 
benoemde. In geval van gelijken ouderdom 
beslist bet lot. 

De volstrekte en de betrekkelijke meerderheid 
worden vastgesteld naar bet aantal van waarde 
zijnde in de stembussen gevonden stembiljetten. 

9. Wanneer bij eene eerste stemming geene 
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt 
onmiddellijk door den voorzitter van bet 
hoofdstem bureau van bet kiesdistrict eene 
lijst opgemaakt, bevattende de namen der 
candidaten, die bij de eerste stemming de 
meestc stemmen bebben erlangd tot uiterlijk 
tweemaal zooveel namen als er plaatsen te 
vervullen zijn. Komen ten gevolge van gelijk 
aantal stemmen meer dan het bij de vorige 
zinsnede bepaald getal candidaten voor plaat
sing op de lijst in aanmerking, dan worden 
deze alle daarop geplaatst. 
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De berstemming heeft plaats uiterlijk binnen 
veertien dagen na de eerste stemming. 

9 bis. Met afwijking van bet bepaalde in 
artikel 87 der Kieswet , kan bet stembureau , 
indien de stemming strekt tot verkiezing van 
meer dan een lid van de Provinciale Staten, 
tusscben de in artikel 86 der Kieswet voorge
sch reven verzegeling en de opening der stem
bus eene tijdruimte laten van ten boogste een 
uur, mits bet stemlokaal niet verlatende en 
de stembus onder zijn toezicht houdende. 

Indien van deze bevoegdbeid gebruik is ge
maakt, wordt hiervan en van bet voldoen aan 
de daarvoor gestelde voorwaarden aanteeke
ning gehouden in bet proces-verbaal der stem
ming. 

9 ter. Met afwijking van bet bepaalde in arti
kel 60 der Kieswet wordt indien de ste=ing 
strekt tot verkiezing van meer dan een lid van 
de Provinciale ta ten, aan bet stembureau, .doch 
uitsluitend voor de werkzaambeden, welke met 
de opening der stembus aanvangen, een v ierde 
lid toegevoegd en bet verplichte aantal plaats
vervangende leden met een vermeerderd. Dit 
lid blijft bij de toepassing van artikel 92, tweede 
zinsnede, def Kieswet buiten aanmerking. 

Het oudste lid ziet, overeenkomstig arti
kel 88 der Kieswet. bet stembiljet na. De 
beide andere leden houden aanteekening van 
elke uitgebrachte stem. 

Indien bij de beslissing over de waarde 
van een stembiljet de stemmen staken, be
slist de stem des voorzitters. 

10. De benoemde ontvangt onverwijld van 
den burgemeester der gemeente, die boofd
plaats is van bet kiesdistrict of waarin bet 
geheele kiesdistrict is gelegen, een afschrift 
van bet proces-verbaal, waaruit zijne candi
daatstelling of zijne benoeming blijkt en, in 
geval van stemming of herstemming, van den 
voorzitter van bet hoofdstembureau afschriften 
van de daarvan opgemaakte processen-verbaal. 

Deze afschriften strekken den benoemde tot 
geloofsbrief. 

11 . De benoemde geeft, binnen drie dagen 
na bet bekomen van bet afschrift of de af
schriften, een bewijs van ontvangst daarvoor 
af. Dit bewijs wordt terstond aan Gedepu
teerde Staten medegedeeld. 

Binnen vier weken na de dagteekening van 
dat bewijs geeft de benoemde kennis aan Gede
puteerde Staten of hij de benoeming aanneemt. 

12. Hij, die in meer dan een kiesdistrict is 
benoemd, verklaart aan Gedeputeerde Staten, 
binnen den in bet vorig artikel gestelden 
termijn, welke benoeming hij aanneemt. 

Hij wordt, laat hij dien tijd zonder ver-

klaring voorb ijgaan , geacht geene der op hem 
uitgebrachte benoemingen aan te nemen. 

13. Wanneer een candidaat v66r de stem
ming, of zoo iemand, die in herstemming komt , 
v66r de herstemming komt te overlijden , of 
wanneer een benoemde zijne benoeming niet 
aanneemt, of de in de beide vorige artikelen 
bepaalde tijd verstreken is, geschiedt binnen 
veertien dagen eene nieuwe verkiezing op den 
door Gedeputeerde Staten te bepalen dag. 

Hetzelfde vindt plaats, zoo iemand de benoe
ming in een district heeft aangenomen en in 
een ander voorkomt op de lijst der candidaten, 
.over wie eene stemming of herstemming moet 
geschieden, in bet laatstgenoemd district. 

De burgemeesters der gemeenten, die boofd
plaatsen zijn van kiesdistricten of waarin bet 
gebeele kiesdistrict is gelegen, geven onmid
dellijk aan Gedepnteerde Staten kennis van de 
lijst der candidaten, over wie eene stemming 
of herstemming moet gescbieden. 

14. Wanneer bet proces-verbaal van den 
burgemeester niemand of minder personen 
dan er plaatsen te vervullen zijn als benoemcl 
aanwijst, geeft deze claarvan kennis aan Gede
puteerde Staten. Binnen veertien dagen ge
schiedt eene nieU\ve verkiezing op den door 
Gedeputeerde Staten te bepalen dag. 

15. De tot lid der taten benoemde legt, 
nevens zijn geloofsbrief, aan de taten over : 

een uittreksel uit de geboorteregisters; bij 
gemis daarvan eene acte van bekendheid, waar
uit tijd en plaats zijner geboorte blijken; 

eene verklaring van den voorzitter van den 
raad der gemeente, waarin hij woont, getui
gende, dat hij op den dag, waarop de uitslag 
der verkiezing is vastgesteld, ingezetene der 
provincie was ; 

eene door hem zelven af te geven verklaring, 
vermeldende alle openbare betrekkingen, die 
hij bekleedt. 

De geloofsbrief moet door den benoemde 
binnen vier maanden na zijne dagteekening 
bij de Staten worden ingezonden. 

Is de geloofsbrief niet binnen dien termijn 
ingezonden, dan wordt de plaats geacht op 
den eersten dag na afloop van dien termijn 
opnieuw te zijn opengevallen. 

16. De leden der Staten knnnen ten allen 
tijde bun ontslag nemen. Het wordt door 
hen ingezonden aan Gedeputeerde Staten . 

§ 2. Van de vereischten voor het lidmaatschap 
der Staten en van ck hierrnede onver

eenigbare betrekkingen. 

17. Leden der Staten kunnen alleen zijn 
de mannelijke ingezetenen der proviucie, die 
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Nederlander zijn, niet bij rechterl ijke uitspraak 
de beschikking of het beheer over htrnne 
goederen hebben verloren, noch van de ver
kiesbaarheid ontzet zijn en den ouderdom van 
vijf en twintig jaren vervuld hebben. 

Onder ingezetenen worden verstaan zij, die 
gednrende de laatste twaalf maanden hunne 
woonplaats binnen de provincie hadden. 

18. Zij die, ter waarneming der bun door 
Ons of van Onzentwege opgedragen commis
sien, verplicht zijn, tijdelijk buiten de pro
vincie te verblijven, houden daardoor niet op 
ingezetenen te zijn, zoolang hnn hoofdverblijf 
binnen de provincie gevestigd blijft. 

19. Vervallen. 
20. Bloedverwantschap of zwagerschap in 

den eersten graad mag niet bestaan tusschen 
de leden der Staten. 

Wanneer personen, zich in dien graad be
staande, ter gelijker tijd in hetzelfde kiesdistrict 
of in verschillende districten zijn gekozen, wordt 
de oudste in jaren voor benoemde gebouden. 

Die na zijne benoeming in den verboden grand 
van zwagerscbap geraakt, beboeft v66r den af
loop van zijn tijd van zitting niet af te treden . 

De zwagerschap houdt op door het over
lijden der vrou w die haar veroorzaakte. 

21. Het lidmaatscbap der Staten is onver
eenigbaar met: 

het lidmaatschap der Eerste Kamer van de 
Staten-Generaal of van de Staten eener andere 
provincie; 

de betrekking van boofd Yan eeu departement 
van algemeen bestuur; 

van commissaris des Konings in de provincie; 
van griffier der Staten ; 
van ambteuaar in den dienst der provincie 

werkzaam, of met bet ontvangen of uitgeven 
der gelden van de provineie belast. 

22. De leden der Staten mogen in rechtsge· 
dingen, waarin de provincie betrokken is, niet 
als advocaat of procureur werkzaam zijn. 

23. Een lid dcr Staten, een der in artikel 17 
vermelde vereischten verliezende, of eene der 
in artikel 21 uitgesloten betrekkingen aanne
rnende, houdt op lid te zijn. Hij geeft hiervan 
kennis aan Gedeputeerde taten, met vermel
ding der reden. 

De nieuwe keuze geschiedt hinnen twee 
maanden nadat Gedeputeerde Staten van het 
feit kennis hebben bekomen. 

§ 3. Van den rooste,- van af&reding der 
leden van de Staten. 

24. De helft van de leden der Staten treedt 
om de drie jaren af, met den eersten Dinsdag 
der maand Juli. 

De aftredenden zijn dadelijk weder ver
kiesbaar. 

De rooster hunner aftreding wordt vastge
steld bij de in art. 4 bedoelde wet . 

25. Het lot bepaalt den tijd, waarop elk lid 
der Staten, naar den rooster aftreedt. 

26 . Die, ter vervulling eener buiten den bij 
den rooster bepaalden tijd opengevallen plaats, 
tot \id dcr Staten verkozen is, treedt af op bet 
tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is 
verkozen, moest aftreden. 

§ 4. Van de vergoeding der reis- en verblijf
kosten van de leden der Staten. 

27. De leden der Staten genieten reis- en 
verblijfkosten voor het bijwonen van de ver
gaderingen der Staten en van vergaderingen 
van cornmissien uit de Staten. 

Zij genieten, waar de Staten bet bepalen, 
presentiegeld voor het bijwonen van de ver
gaderingen der Staten . 

Het bedrag van de reis- en verblij fkosten 
en van het presentiegeld worden bij provin
eiale verordening geregeld. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van den Gommissaris des Konings. 

28. Onze comrnissaris heeft zijne vaste woon 
plaats in de gemeente, waar de vergadering der 
Staten wordt gehouden. 

29. Hij zit voor in de vergadering der Staten 
en in die der Gedeputeerde Staten . 

In de vergadering der Staten heeft hij eene 
raadgevende stem en uit bij zijn gevoelen, zoo 
dikwijls hij bet noodig oordeelt. 

1n die der Gedeputeerde Staten beeft hij 
stem, doch ontboudt hij zich van medestemmen 
oYer de zaken, die hem, zijne echtgenoote, of 
zijne bloed- of aanverwanten, tot den derden 
graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of waar
in hij als gelastigde is betrokken. 

30. Hij teekent alle de stukken, die van de 
Staten en Gedeputeerde Staten uitgaan. 

31. H ij ontvangt en opent alle aan de Staten 
of Gedeputeerde Staten gerichte stukken. 

Hij brengt die terstond ter tafel in de ver
gadering, waar zij behooren, tenzij die stukken, 
volgens de orde der vergadering, dadelijk be-

, hooren te worden verzonden aan dat lid of aan 
die leden, aan wier meer bijzondere bebande
ling bet onderwerp, waartoe de stukken be
trekking hebben, is opgedragen. Hij zorgt, 
zooverre bet van hem afhangt, voor de uitvoe
ring van hetgeen de vergadering omtrent de 
stukken besluit. 

Hij is, in spoedeiscbende gevallen, bevoegd, 
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het gevorderd voorloopig on_derzoek der stuk
ken, alvorens ze ter tafel te brengen, te doen 
plaats hebben, en geeft daarvan in de eerstko
mende vergadering kennis. 

Ten behoeve van dit onderzoek zijn alle aan 
de Staten ondergeschikte ambtenaren en be
sturen verplicht, hem de gevraagde inlichtin
gen te verstrekken. 

32. Hij is belast met de uitvoering van alle 
besluiten en beslissi ngen cler Staten en G~de
puteerde Staten. 

Het besluit, clat, naar zijn oordeel, als strij
dig met de wet of het algemeen belang, door 
Ons kan worden geschorst of vernietigd, brengt 
hij n iet ten u i tvoer. 

Hij geeft van clit gevoelen, binnen vier en 
twintig uren na het nemen van het besluit, 
aan de Staten of Gedeputeerde Staten kennis. 
llij is, indien dertig dagen na de dagteekening 
dezer kennisgeving, geene schorsing of vernie
tiging door Ons is bevolen, tot uitvoering van 
het besluit verplicht. 

33. In alle rechtsgeclingen, de provincie be
treffende, treedt hij, namens Gedej:,uteerde 
Staten, als eischer of verweerder op, en worden 
de vonnissen en gewijsden voor of tegen hem 
uitgesproken en ten uitvoer gelegd. 

34. Hij heeft het oppertoezicht over de pro
vinciale griffie. 

Op zijne voordracht worden, uitgenomen de 
griffier, de ambtenaren en bedienden bij de 
griffie door Gedeputeerde Staten benoemd, ge
schorst en ontslagen. 

35. Ongesteld of afwezig zijnde, wordt hij, 
tot dat Wij zullen hebben voorzien , vervangen 
door het oudste lid in jaren van Gedeputeerde 
Staten, dat aanwezig is. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Van den (),,·iffier. 

36. De griffier wordt door de Staten benoemd, 
uit eene voordracht van drie personen, door 
Gedeputeerde Staten te doen, en door hen, op 
voorstel van Gedeputeerde Staten, ontslagen. 

37 . Tot griffier is alleen benoembaar hij, die 
mannelijk N ederlander is, niet bij recbterlijke 
uitspraak de bescbikking of bet bebeer over 
zijne goederen beeft verloren nocb van de ver
kiesbaarbeid ontzet is, en den ouderdom van 
vijf en twintig jaren vervuld heeft. 

38. De griffier mag Onzen commissaris en 
de leden van Gedeputeerde Staten niet in den 
eersten of tweeden graad van bloedverwant
scbap of zwagerscbap bestaan. 

De zwagerscbap houdt op door het overlij
den der vrouw, die haar veroorzaakte. 

39. Hij mag, met zijn ambt, geenerlei lands
of provinciale bediening, noch eenige betrek
king bij een in de provincie gelegen waterschap 
veenschap of veenpolder, noch die van hoog
leeraar, lector of onderwijzer, notaris of procu
reur, te gelijk bekleeden, noch de praktijk als 
ad vocaat uitoefenen. 

Bet is hem verboden, middellijk of onmid-· 
dellijk aandeel te hebben in pachten, leverin
gen of aannemingen ten behoeve der provincie. 

40 . Alvorens zijne betrekking te aanvaarden, 
wordt door hem, in de vergadering van Gede
puteerde taten, in handen van den voorzitter, 
op de wijze zijner godsdienstige gezindheid, de 
volgende eed of belofte afgelegd: 

.,Ik zweer (beloof), dat ik alle de plichten, 
die de wet op de samenstelling en 11'\acht van 
de Provinciale Staten en de door de Staten 
van ..... vastgestelde of vast te stellen in
structie aan hei ambt van griffier hebben 
verbonden, eerlijk en vlijtig zal vervullen. 

., Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig !" 

(.,Dat beloof ik !") 
Hij wordt hiertoe niet toegelaten, dan na, 

in de vergadering van Gedeputeerde Staten, 
in banden van den voorzitter, den volgenden 
eed (verklaring en belofte) van zuivering te 
hebben afgelegd . 

.,Ik zweer (verklaar), dat ik om tot griffier 
benoemd te worden, directelijk of indirectelijk, 
aan geen persoon, onder wat naam of voor
wendsel ook, eenige giften of gaven beloofd 
of gegeven beb. 

,,Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand boegenaamd eenige beloften of 
gescbenken aannemen zal, dir,ectelijk of indi
rectelijk. 

.,Zoo waarlijk belpe mij God Almacbtig !" 
,,(Dat verklaar en beloof ik !)" 
4 1. De griffier is Onzen commissaris en de 

Gedeputeerde Staten, in alles wat bet bun bij 
deze wet opgedragen bestuur aangaat, be
bulpzaam. 

42. Door hem worden alle de stukken, die 
van de Staten en Gedeputeerde Staten uitgaan, 
mede onderteekend . 

43. Zijne instructie wordt door de Staten 
vastgesteld. 

44. Hij beeft zijne vaste woonplaats in de 
gemeenie, waar de vergadering der Staten 
wordt gebouden. 

44bis. Hij geniet eene jaarwedde, waarvan 
bet bedrag door de Staten, onder Onze goed
keuring, wordt vastgesteld. Op bun besluit 
te dien aanzien is artikel 98 van toepassing. 

44te.·. Hij wordt, voor de toepassing der be-
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palingen omtrent pensioen als burgerlijk amb
tenaar aangemerkt. 

De door hem uit dien hoofde verscbuldigde 
bijdragen worden door de zorg van Gedepu
teerde Slaten ge'ind en aan bet Rijk verant
woord. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Van de leden der Gedeputeerde Staten. 

§ 1. Van hunne benoeming. 

45 . De staten benoemen uit bun midden een 
college van Gedepnteerde Staten. 

Dit college bestaat uit zes , doch in Drentbe 
uit vier leden. 

46 . De gewone tijd ter s-erkiezing der leden 
van Gedeputeerde Staten is de eerste op de 
opening der Statenzitting volgende Woensdag 
der maand J nli. 

Alsdan wordt voorv.ien in de vervull ing van 
de plaatsen der leden, die op den vorigen dag 
zijn afgetreden. 

4 7. De verkiezing ter vet·vulling der plaat
sen, die door ontslag of overlijden, of om eene 
andere reden openvallen, geschiedt binnen twee 
maanden na dat openvallen. 

48. De benoemde, die in de vergadering 
tegenwoordig is , verklaart binnen twee, bij die 
niet tegenwoordig is , binnen acbt dagen na 
ontvangst van het bcricbt zijner benoeming, 
of bij die aanneemt. 

49 . Wanneer een benoemde zijne benoe
ming niet aanneemt, geschiedt, zoo spoedig 
mogelijk, eene nieuwe keuze. 

50. De leden van Gedeputeerde Stateu kun
nen ten allen tijde bun ontslag nernen. Het 
"·ordt door hen ingezonden aan de Staten. 

§ 2. Van de 1:ereischten voor het lid!niaatschap 
de,· GedPputeerde Staten, en van de hier· 

,nede onvereenigbare betrekkingen. 

51. Bloedverwantscbap of zwagerscbap tot 
den derden graad ingesloten, mag niet bestaan 
tusscben Onzen commissaris en de leden der 
Gedeputeerde Staten, noch tusschen de leden 
onderling. 

Die na zijne benoeming in den verboden 
graad van zwagerscbap geraakt, behoeft v66r 
den atloop van zijnen tijd van zitting niet af 
te treden. 

De zwagerscbap houdt op door het overlijden 
der vrou w, die baar veroorzaakte. 

52 . Die opboudt lid der Staten te zijn, 
boudt tevens op lid van Gedeputeerde Staten 
te wezen. 

53 . De leden van Gedeputeerde Staten 
mogen, met de hunne, niet te gel ijk bekleeden 
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eenige bezoldigde lands- of provinciale bed ie
ning, nocb de betrekking nn lid of beambte 
van een gemeentebestuur; 

van dijkgraaf, lid of beambte van bet bestuur 
van een in de provincie gelegen waterscbap, 
veenscbap of veenpolder; 

van boogleeraar, lector of onderwijzer; 
van notaris. 
54. Zij mogen niet tegenwoordig zijn bij 

bet opnemen en goerlkeuren der rekening 
eener aan Gedeputeerde Staten ondergescbikte 
inri cbting, tot welker bestuur zij behooren. 

541,is. Hij, die tot lid van Gedeputeerde 
Staten wordt benoemd, en een der in artikel 
53 uitgesloten betrekkingen bekleedt, aanvaardt 
bet lidmaatscbap van Gedeputeercle Staten 
niet, dan nadat bij die betrekking beeft neder· 
gelegd of daarvan op wettige wijze is ontheven. 

55. Een lid der Gedeputeerde Staten, eene 
der in artikel 53 uitgesloten betrekkingen aan
nemende, boudt op lid te zijn. Hij geeft 
biervun kennis aan Gedeputeerde Staten. 

Binnen twee maanden nadat Gedeputeerde 
Staten van het feit kennis bobben bekomen, 
gescbieclt, ter vervulling zijner plaats, eene 
nieuwe keuze. 

56 . De ieden van Gedeputeerde Staten zijn 
verplicht, alle devergaderingen van bun college, 
tenzij eene geldige reden, ter beoordeeling 
der vergadering, het bun belette, bij te wonen. 

57. Het is hun verboden middellijk of 
onmiddellijk aandeel te hebben in pacbten, 
les-eringen of aannemingen ten beboeYe der 
provincie. 

Zij mogen in zaken, die aan de uitspraak 
van Gedeputeerdo Staten onderworpen zijn, 
niet als gemacbtigde werkzaam zijn. 

58. Die met het vorig artikel in strijd 
handelt, of gednrende eene maand, zonder 
geldige reden, de vergaclering niet bijwoont, 
wordt in zijne betrekking door Gedeputeerde 
Staten geschorst, tot de eerstkomende gewone 
of buitengewone zitting der Staten. 

De Staten beoordeelen bet geval en doen, 
indien zij den geschorste schuldig bevinden, 
na dezen vervallen te hebben verklaard, eene 
nieuwe keuze. 

Gedu rende de scborsing mist de gesehorste 
bet genot zijner jaarwedde, die hem, wordt 
hij door de Staten schuldig verklaard, te 
rekenen van bet tijdstip der scborsing, ont
houden blijft. 

§ 3. Van den tijd van aftreding der lede11 
van Gedeput&rcle Staten. 

59 . De ledon van Gedeputeerde Staten 
worden benoemd voor zes jaren. 

23 
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De helft der leden treedt om de drie jaren· 
af, met den eersten Din sdag der maand Juli. 

De aftredenden zijn dadelijk weder verkies
baar. 

6 0 . Het lot bepaalt den tijd, waarop elk 
lid, overeenkomstig bet vorig artikel, aftreedt. 

6 1. Die, ter vervulling eener buiten den 
gewonen tijd van aftreding opengevallen 
plaats, tot lid van Gedeputeerde Staten ver
kozen is, treedt a£ op het tijdstip, waarop 
degene, in wiens plaats hij is verkozen, moest 
aftreden. 

§ 4. Van de bezoldiging der leden van 
Gedepufee,·de Staten. 

6 2 . Aan de leden der Gedeputeerde Staten 
wordt eene jaarwedde toegelegd, waarvan zij 
de helft als vast inkomen genieten. 

De overblijvende helften worden in elke 
provincie bijeengevoegd en om de drie maanden 
tusschen de leden verdeeld, naar gelang van 
het getal der vergaderingen, door ieder in dien 
tijd bijgewoond. 

Hij, die wegens commissien, hem als lid van 
Gedepnteerde Staten opgedragen, is afwezig 
geweest, behoudt zijne aanspraak op bet pre
sentiegeld. 

Het bedrag der in het eerste lid bedoelde 
jaarwedde, wordt door de Staten, onder Onze 
goedkeuring, vastgesteld. Op hun beslnit te 
dien aanzien is artikel 98 van toepassing. 

ZESDE HOOFDSTUK. 

Van de vergaderingen de,· Staten en 
der G edep i• ten· de Staten. 

§ 1. Van de vergacleringen de,· Staten. 

63. De Staten van Noordbrabant honden 
hunne vergaderingen te 's H ertogenbosch; 

die van Gelderland te A.rnhem ; 
die van Zuidholland te 's Gravenbage; 
die van N oordholland te Haarlem ; 
die van Zeeland te Middelburg; 
die van Utrecht te Utrecht; 
die van Friesland te L eeuwarden ; 
die van Overijssel te Zwolle ; 
die van G roningen te Groningen; 
d ie van Drenthe te Assen; 
die van Limburg te Maastricht. 
In buitengewone omstandigbeden kan door 

Ons eene andere plaats daartoe worden aan
gewezen. 

64. Jaarlijks worden twee gewone zittingen 
gehonden. 

De eene wordt geopend op den eersten 
Diusdag der maand Juli ; de andere op eenen 
door Gedeputeerde Staten vast te stelleu dag 

vallende op een Dinsdag tusschen den eersten 
October en den 31sten December. 

65. De gewone zitting, die geopend wordt 
op den eersten Dinsdag der maand Juli, komt 
zonder voorafgaande oproeping bijeen ; de 
andere na voorafgaande oproeping door Onzen 
commissaris, ten minste drie weken v66r den 
voor de opening vastgestelden dag. 

De gewone zitting duurt, tenzij de Staten 
tot het tegendeel besluiten, ten minste veertien 
dagen. 

66 . Bnitengewone zittingen worden, zoo 
dikwijls het, tot het doen van keuzen , door 
de wet wordt gevorderd, of Wij bet noodig 
oordeelen, na voorafgaande oproeping door 
Onzen commissaris, daartoe telkens door On s 
te machtigen, gehouden. 

In die zittingen wordt, behoudens het be
paalde bij de artikelen 58 en 70, niets behandeld, 
dan de zaken waarvoor zij zijn bijeengeroepen. 

67 . De vergadering mag uiterlijk voor 
veertien dagen worden verdaagd. 

68. De zitting wordt, in Onzen naam, door 
den voorzitter geopend en gesloten. 

69. De vergadering wordt in het openbaar 
gchouden. 

De deuren worden gesloten, wanneer een 
tiende gedeelte dcr aanwezigc leden het vordert 
of de voorzitter het noodig keurt. 

De vergadering beslist, of met gesloten 
deuren zal worden beraadslaagd. 

Over de punten, in besloten vergadering 
behandeld, kan daarin ook cen besluit worden 
genomen. 

70. Alvorens tot andere werkzaamheden 
over te gaan, onderzoekt elke vergadering de 
geloofsbrieven barer nieuw inkomende leden. 

Zij beslist de geschiHen, welke aangaande 
die geloofsbrieven of de verkiezing zelve op
rijzen, dadelijk of, zoo de zaak uitstel vordert, 
op een daartoe te bepalen dag. 

In dit geval gaat zij ondertusschen met hare 
andere werkzaamheden voort. 

De nieuw inkomende leden nemen geen deel 
aan het onderzoek en cle beoordeeling hunner 
eigen geloofsbl"ieven. Zij wonen cle daarover 
te houden beraadslagingen niet bij. 

71. Bij het aanv·aarden hunner betrekking 
wordt door de leden der Staten, in de ver
gadering, in handen van den voorzitter, de 
volgende eed of belofte afgelegd : 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan de Grondwet 
en aan de wetten des Rijks. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig !" 
(,,Dat beloof ik !") 

Zij worden hiertoe niet toegelaten, dan na 
mede in de vergadering en in handen van den 
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voorzitter, den volgenden eed (verklaring en 
belofte) van zuivering te hebben afgelegd. 

.,Th: zweer (verklaar), dat ik, om tot lid der 
P,·ovinciale Staten te )vorden benoemd, direc
telijk of indirectelijk, aan geen persoon, onder 
wat naam of voorwendsel ook, eenige giften 
of gaven beloofd of gegeven heb. 

.,Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd eenige beloften of 
geschenken aannemen zal, directelijk of in
directelijk. 

.,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig I" 
(.,Dat verklaar en beloof ik !") 

72. De leden der Staten stemmen zonder last 
-an of ruggespraak met hen, die l>enoemen. 

73. Zij onthouden zich van medestemmen 
over de zaken, die hen, hunne echtgenooten, 
of hunne bloed- of aanverwanten, tot den 
derden graad ingesloten, persoonlijk aangaan, 
of waarin zij als gelastigden zijn betrokken. 

Eene benoeming wordt geacht iemand per
soonlijk aan te gaan, wanneer bij behoort tot 
die personen, tot welke de keuze door eene 
voordracht of bij eene herstemming is beperkt. 

74. Zij zijn niet gerechtelijk vervolgbaar 
wegens de stem of meening, door hen in de 
vergadering geuit. 

75. De vergadering mag niet beraadslagen 
of besluiten, zoo niet meer dan de helft der 
leden tegenwoordig is. 

76 . Alie besluiten over zaken worden bij 
volstrekte meerderheid der stemmende leden 
opgemaakt. 

Bij staken van stemmen wordt het nemen 
van het besluit tot eene volgende vergadering 
uitgesteld. 

In deze, en evenzoo in eene voltallige ver
gadering wordt, bij staken van stemmen, het 
voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

De stemming moet geschieden bij hoofdelijke 
oproeping, wanneer een der leden dit verlaugt, 
en alsdan mondeling. 

77 . De stemming over personen voor be
noemingen of voordrachten geschiedt bij be
sloten en ongeteekende briefjes. 

78. Wanneer eene benoeming of voordracht 
is te doen, benoemt de voorzitter vier leden 
tot stemopnemers. 

Zij onderzoeken, of het getal briefjes gelijk 
is aan dat der tegenwoordig zijnde leden. 

De inhoud van elk briefje wordt door een 
der stemopnemers overluid voorgelezen, door 
een ander nagezien, door de beide overige 
opgeteekend. 

79 . Er hebben zoovele stemmingen plaats, als 
personen te benoemen of voor te dragen zijn. 

80. Niet of niet behoorlijk ingevulde stem
briefjes worden, tot bepaling der meerderheid, 
afgetrokken van het getal der leden, d ie aan 
de stemming hebben deelgenomen. 

In geval van twijfel over den inhoud van 
een briefje, beslist de vergadering. 

81 . Eene verkregen meerderheid van 
stemmen geldt niet, wanneer de vergadering 
beslist, dat daarnp een tusschen het getal der 
briefjes en dat der gestemd hebbende ledeu 
bestaand verschil van invloed heeft kunnen zijn. 

82. De stemming is nietig indien het getal 
behoorlijk ingevulde briefjes niet grooter is, 
dan de helft van dat der leden van de ver
gadering. 

83. Wanneer niemand bij de eerste stem
ming de volstrekte meerderheid heeft ver
kregen, wordt tot eene tweede vrije stemming 
overgegaan . 

I s ook bij deze geene volstrekte meerderheid 
verkregen, dau wordt de stemming bepaald 
tot de twee personen , die bij de tweede stem
ming de meeste stemmen hebben verkrP.gen, 
of, zijn de meeste stemmen tusschen meerdere 
personen verdeeld, tot alien, die aldus de 
meeste stemmen hebben erlangd. 

Ook hierdoor geene volstrekte meerderheid 
van stemmen verkregen zijnde, heeft er eene 
vierde stemming plaats over de twee personen, 
die bij de derde stemming de meeste stemmen 
hebben erlangd. 

Zijn bij de derde stemming de meeste 
stemmen over meer dan twee personen ver
deeld, clan wordt bij tusschenstemming uit
gemaakt over welke twee personen de vierde 
stemming zal loopen. 

lndien, hetzij bij deze tusschenstemming, 
hetzij bij de derde of vierde stemming, de 
stemmen staken, beslist het lot. 

84. H et reglement van orde, dat de Staten 
voor hunne vergadering vaststellen, wordt aan 
Onze goedkeuring onderworpen. 

§ 2. Van de vergadering der Gedepideercle Staten. 

85. De bepalingen der artikelen 63, 73, 74, 76, 
laatste lid, en 77 zijn van toepassing op de 
vergadering der Gedeputeerde taten. 

86 . De leden der Gedeputeerde Staten, ter 
vergadering komende, teekenen hunnen naam 
op eene lijst, die bij het eindigen der verga
dering, door den voorzitter en den griffier 
wordt gesloten en onderteekend. 

Deze lijst wordt, ten minste gedurende een 
jaar, ter provinciale griffie bewaard. 

In elke gewone zitting der Staten worden 
de sedert de vorige gewone zitting gehouden 
lijsten, ter kennisneming overgelegd. 

23* 
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87 . De Yergadering mag geen besluit nemen, 
tenzij meer dan de helft der leden, de voor
zitter daaronde1· begrepen, tegenwoordig zij. 

88. Alle besluiten worden bij volstrekte 
meerderbeid van stemmen opgemaakt. 

Bij staken van stemmen wordt het nemen 
Yan een besluit tot de volgendc vergadering 
verdaagd. 

De stemmen dan andermaal stakende, wordt 
geen besluit geacht genomen te ziju . 

89. Indien in gevallen, waarin eene be
slissing volstrekt wordt gevorderd, de stemmen 
staken, wordt een lid der Staten, daartoe 
jaarlijks in de gewone zomerzitting door de 
Staten te benoemen, in de vergadering geroe
pen . Zoodanig lid beeft, zooverre de te be
slissen zaak aangaat, stem en zitting in de 
vergadering, tot dat deze eene beslissing heeft 
genomen. 

90. Ingeval omtrent het benoemen of voor
dragen van personen de stemmen staken, be
slist het lot. 

91. H et rcglement van orde, dat de Gede
puteerde Staten voor hunne vergadering vast
stellen, wordt aan de goedkeuring der Provin
ciale Staten onderworpen. 

T W EE DE A F DEEL l NG. 

VAN DE MACHT DF.R PROVINClALE STATEN. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

A l g em e e n e b e JJ a ling e n . 

92. De Prov inciale Staten vertegenwoor
digen de geheele provincie. 

93. De Staten kwrnen de belangen van 
hunne provincie en van hare ingezetenen bij 
Ons en bij de Staten-Generaal voorstaan . 

94. Hun behoort, met betrekking 1lot de 
regeling en bet bestuur van het provinciale 
buishouden, alle bevoegdheid, die niet bij deze 
of eenige andere wet aan Gedeputeerde Staten 
is opgedragen. 

95. Zij hebben het recht, de ter uitoefening 
hunner bevoegdheid noodige inlichtingen, 
hetzij door eene bijzondere commissie uit bun 
midden te doen inwinnen . betzij schriftelijk 
van alle aan hen ondergeschikte ambtenaren 
en besturen te vorderen. 

Indien deze ambtenaren of besturen, na twee 
malen daartoe te zijn aangeschreven geweest, 
de inlichtingen terughouden, kunnen deze, na 
het verstrijken van dt>n te stellen termijn, wor
den ingewonnen door een of meer leden der 
Staten, onder persoonlijke aansprakelijkheid 
der ambtenaren en leden van besturen, welke 

tot de vertragbg bebben medegewerkt, voor 
de kosten. 

Eene bijzondere commissie mag, op Onze 
machtiging, hare werkzaamheden ook na de 
sl uiting der Statenzitting voortzetten. 

96 . Zij kunnen met de Staten van anderc 
provincien ·over zaken, tot hunne bevoegdheid 
behoorende, in briefwisseling treden. 

97. De zaken, die twee of meer provincien 
gemeenschappelijk aangaan, kunnen door de 
Stat .n dier provincien, daartoe door Ons ge• 
machtigd, ondcr Onze goedkeuring worden 
geregeld. 

98. Onze beslissing omtrent de door de 
Staten gemaakte, aan Gnze goedkeuring te 
onderwerpen reglementen en verordeningen 
wordt bekend gemaakt binnen twee maanden 
na den dag, waarop zij zijn vastgesteld. 

De beslissing kan door Ons, bij een, binnen 
dien tijd te nemen , met redenen te omkleeden 
besluit, worden verdaagd. 

I s zij niet genomen v66r de gewone zitting, 
die na afloop van den in het eerste lid van dit 
artikel genoemden term..ijn volgt, dan worden 
de Staten in die zitting met de redenen van 
het uitstel van Onzentwege bekend gemaakt. 

99. Ooze goedkeuring wordt verleend of 
onthouden aan de verordening in haar geheel , 
gelijk zij door de 8taten is vastgesteld. 

De onthouding van On:r.e goedkeuring ge
schiedt bij een met redenen omkleed besluit, 
den Raad van State gehoord. 

100. De door Ons goedgekeurde begrootin
gen der provinciale inkomsten en uitgaven , 
provinciale rekeningen en algemeene regle
menten en verordeningen, worden in bet Pro
vinciaal blad geplaatst, en algemeen verkrijg
baar gesteld. 

101. De reglementen en verordeningen, tre• 
den, indien zij geen ancler tijdstip daartoe aan
wijzen, in werking op den achtsten dag na de 
dagteekening van het blad, waarin zij zijn 
geplaatst. 

102. Het formulier van afkondiging luidt: 
,.De Gedeputeerde Staten van . . . . doen 

te weten, dat door de Staten dier provincie 
(door hen) , in hunne vergadering van . ... 
is vastgesteld hetgeen volgt: 

(de . inhoud van het vastgestelde, zoo het 
stuk Onze goedkeuring behoeft, de dagteeke
ning van het besluit, waarbij d ie goedkeuring 
is verleend.) 

,.Gegeven" enz. 
De afkondiging van bet stuk geschiedt bin

nen veertien dagen nadat Onze goedkeurirrg 
is verleend, of, zoo het deze niet behoeft, bin• 
nen acht dagen nadat het is vastgesteld. 
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TWEEDE .HOOFDSTUK. 

Van de geldniiddelen der provincie. 

§. 1. Fan de begrooting ,n rekening. 

103. De begrooting der provinciale inkoms
ten en uitgaven wordt jaarlijks door Gede
puteerde Staten opgemaakt en aan elk lid der 
Staten gezonden , ten minste (1) veertien dagen 
v66r het openen der gewone zitting, waarin 
zij aan de orde zal worden gesteld. 

De begrooting wordt, zoodra zij is opge
zonden, algemeen verkrijgbaar gesteld. 

104 en 105. Ven•allen. 
106. Van de kosten van het provinciaal be

stuur komen ten laste van het Rijk: 
a. de jaarwedde van Onzen commissaris; 
b. de door hem te genieten vergoeding voor 

reis- en verblijfkosten ; 
c. de kosten van onderboud van bet gebouw 

tot zijne woning bestemd, waar het Rijks
eigendom is, of de huur van dat gebouw waar 
het geen Rijkseigendom is ; 

d. de kosten van het onderhouden en meu
bileeren der gebouwen, bestemd voor de ver
gaderingen der Staten en Gedeputeerde Staten 
en voor de provinciale griffien, alsmede de voor 
die gebouwen, waar zij geen R-ijkseigendom 
zijn, te betalen huur; 

Deze kosten wordeu, nadat Gedeputeerde 
Staten voor die onder d vermeld zijn gehoord, 
door Ons op de begrooting der Rijksuitgaven 
gebrachf. 

107. Op de begrooting der uitgaven, die 
alle uitgaven der provincie, van welken aard 
ook, verrneld, worden gebracht: 

a. de jaarwedden van de leden van Gede
puteerde Staten, van den griffier en van alle 
in dienst der provincie werkzame ambtenaren 
en bedienden ; 

b. de door hen en door de leden der Staten 
te genieten vergoecling van reis- en verblijf
kosten, alsmede het presentiegeld voor de leden 
cler Staten; 

c. de kosten van verlichting, verwarming 
en schoonhouclen der lokalen, benoodigd voor 
het provinciaal bestuur; 

cl. de schrijfloonen en drukkosten cler stukken 
ten beboeve van bet provinciaal bestuur en 
verclere bureaukosten; 

e. cle kosten van het aanleggen en onderbou
clen van provinciale wegen en werken ; 

(1) Dewoorclen: ,,tenrninste" komen in art.103 
van den bekend gemaakten tekst niet voor. 
Ze zijn bier ingevoegd in overeenstemming met 
het bij de wet van 17 J uni 1905, S. 210, nacler 
vastgestelcl artikel. 

f. de kosten van het onderhoucl der provin
ciale eigenclommen, en de wegens die eigen 
dommen verschuldigde lasten ; 

· g. cle renten en aflossingen van cle door de 
provincie aangegane gelclleeningen; 

h. alle opeiscbbare scbulclen cler provincie; 
i . de kosten der door de provincie te voeren 

gedingen; 
j. alle uitgaven, bij bijzondere wetten aan 

de provincie opgelegcl; 
k. alle uitgaven, voortvloeiende uit cle aan 

de Staten opgeclragen uitvoering van wetten 
en algemeene maatregelen van bestuur, voor 
zoover die uitgaven niet ten laste van anderen 
zijn gebracht; 

l. een post voor onvoorziene uitgaven. 
108. De in het vorig artikel becloelde be

grooting wordt ingericbt overeenkomstig cle 
door Ons, te dien aanzien, bij eenen algemeenen 
maatregel van bestuur, te geven voorschriften . 

109. Zij behoeft, om te werken, Onze goed
keuring. 

Zij wordt Ons, naclat zij door de Staten is 
vastgestelcl, ten mii:tste twee maanden v66r den 
aanvang van bet jaar. waarvoor zij moet die
nen, ter goeclkeuring aangeboden . 

110. Op de begrooting zijn de bepalingen der 
artikelen 98 en 99, eerste lid, van toepassing. 

111. Is Onze goedkeuring niet verleend aan 
de begrooting v66r den aanvang van het jaar, 
waar,oor deze moet dienen, dan kunnen Gede
puteerde Staten door Ons worden gemachtigd, 
tot op de helft der aangevraagde sornmen uit
gaven te doen uit die posten cler begrooting, 
waartegen bij Ons geene bedenking bestaat. 

112. Indien de Staten weigeren, de door de 
wet aan de provincie opgelegde uitgaven op 
de begrooting te brengen, geschiedt zulks 
door Ons. 

Indien, in dat geval , de provinciale inkom
sten niet toereikende zijn, en de Staten weige
ren nieuwe middelen tot dekking voor te 
dragen, worden de overige, niet bij de wet aan 
de provincie opgelegde uitgaven door Ons, bij 
een in het Staatsblad te plaatsen besluit, in 
zoodanige rede verminderd , dat tusscben 
de provinciale inkomsten en uitgaven even
wicbt zij . 

Deze vermindering kan de renten der door de 
provincie aangegane gelclleeningen niet t,·effen. 

I 13. A£- en overscbrijving op de posten cler 
in artikel 107 becloelcle begrooting kan niet ge
schieclen, clan voor zooverre daartoe bij de be
grooting zelve, of bij een afzonderlijk, door 
Ons goeclgekeurcl besluit der Staten, macbti
ging is verleencl. 

114. Tot bet bevelen der af- en overscb rij-
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vingen, waartoe bij de begrooting machtiging 
is verleend , behoeven Gedeputeerde Staten in 
elk geval Onze toestemming. 

115. De begrooting der provinciale inkom
sten vermeldt alle de inkomsten der provincie, 
van welken aard ook. 

Zij wordt te gelijk met de begrooting der in 
art. 107 bedoolde uitgaven aan Onze goedkeu
ring onderworpen. 

Op haar zijn de artikelen 108-110 van toe
passing, 

116 en 11 7 . Ver-vallen. 
118. De rekenplichtige provineiale ambte

naren doen van de, door hen voor de provin
cie gedane ontvangsten en uitgaven rekening 
en verantwoording aan de A.lgemeene Reken
kamer, overeenkomstig de regelen, door de wet 
gesteld. 

1 19. Van de provinciale inkomsten en uit 
gaven wordt door Gedeputeerde Staten over 
elk dienstjaar a:m de Staten verantwoording 
gedaan, onder overlegging van eene rekening, 
welker cijfers door de Algemeene Rekenkamer 
deugdelijk zijn verklaard. 

Gedeputeerde " taten zenden deze rekening, 
met vermelding van hctgeen zij ter hunner 
verantwoording dienstig aehten, aan elk lid 
der Staten, veertien dagen voor het openen der 
tweede gewonc zomerzitting, die volgt na bet 
jaar, waartoe de rekening betrekking heeft. 

De rekening wordt, zoodru zij is opgezonden, 
algemeen verkrijgbuar gesteld. 

120. De Staten onderzoeken de rekening, 
zonder uit tel, en stellen bet bedrug der ont
vangsten en uitgaven vast, bij een besluit, 
waarvan het ontwerp door Gedeputeerde Sta
ten, te gelijk met de reken ing, wordt opge
zonden. 

De Gedeputeerde Staten zijn bij de beraad
slagingen daarover tegenwoordig, <loch onthou
den zich van medestemmen over bet besluit. 

121. Het door de Staten genomen besluit 
behoeft Ooze bekrachtiging. 

122. De betalingen uit de provinciale kas 
gesch ieden op bevclschriften van Gedeputeerde 
Staten, door hunnen voorzitter, een der leden 
en den griffier te teekenen. 

Bevelschriften, ter uitvoering van artikel 129 
afgegeven, behoeven alleen de onderteekening 
van Onzen commissaris. 

123. Op de bevelschriften wordt door hem, 
aan wien zij zijn gericht, niet betaald dan wan
neer daarin hetgeen te betalen i en de post 
der begrooting, waarop bet is aan te wijzen, 
wordt vermelcl. 

124. vVegens uitgaven, door Gedeputeerde 
Staten beYolen, waardoor hct einclcijfer cler be-

grooti.ng of de aangewezen begrootingspost 
wordt overschreden, of die, ter kwader trouw, 
zijn aangewezen op een post, waarmede zij niet 
overeenstemmen, worden de leden der Gedepu
teerde Staten en de commissarie des Konings, 
tenzij blijke dat zij tot het bevelen dier uitga
ven niet hebben medegewerkt, persoonlijk aan
sp rakelijk jegens de provincie, indien die uit
gaven, bij bet besluit in artikel 120 bedoeld, niet 
onder de provinciale uitgaven worden opge
nomen . 

De Staten benoemen, zoo dikwijls daartoe, 
volgens dit artikel, termen zijn, iemand uit 
hnn midden met de rechtsvervolging tot scha
devergoeding belast. 

125. De termijnen van ,·erjaring voor de 
vorderingen ten laste van bet Rijk, bij de wet 
bepaald of te bepalen , zijn op de vorderingen 
ten laste der provineie van toepass ing. 

126. De gelden, door rijks-ambtenaren ten 
behoeve der provincie ontvangen, worden v66r 
het einde van elke maand, volgende op die 
waarin zij zijn ontvangen, door den Minister 
van Financien ter besehikking van Gedepu
teerde Staten gesteld. 

§ 2. Van de proiinciale belaatingen. 

126bis. Tot dekking der provinciale uitga
ven kunnen de taten de volgende belastingen 
heffen: 

a. opcenten op de hoofclsom der grondbe
lasting; 

b. opcenten op de hoofdsom der personeele 
belasting; 

c. opcenten op cle hoofdsom der vermogens
belasting en der belasting op bedrijfs- en an
dere inkomsten ; 

cl. leges ter provinuiale griffi.e; 
e. tollen, weg-, brug-, dijk-, sluis-, schut-, 

kanaal-, kade-, haven-, steiger- en veergelden 
en andere rechten en loonen voor bet gebru ik 
of genot van provinciale wi'rken, inricbtingen 
of eigendommen, of van door of vanwege de 
provincie verstrekte diensten. 

126 te,·. De opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting mogen in geen geval meer dan 
v,jftig bedragen, en voor de ongebouwde eigen
dommen tot geen lager getal dan voor de ge: 
bouwde worden geheve:1. 

126quate,·. Opcenten op de hoofdsom der 
personeele belasting worden tot geen hooger 
getal geheven dan dat der opcenten op de 
hoofdsom der grondbela ting voor de onge
bouwde eigendommen in de provincie. 

126quinquies., Opcenten op de hoofdsom der 
vermogensbelasting en der belasting op be
drijfs- en anclere inkomsten worden tot een 
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gelijk getal geheven, en eerst dan wanneer 
bet getal opcenten op de hoofdsom der perso
neele belasting twintig bedraagt. 

Zij mogen tot geen hooger getal dan de helft 
van de opcentcn op de hoofdsom der perso
neele belasting gehe,en worden en in geen ge
val meer dan twintig bedragen .. 

V oor zooveel de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten betreft, bepalen de opcenten 
zich tot de aanslagen der belastingplichtigen, 
bedoeld bij artikel la der wet van 2 October 
1893 (Staafsblad n•. 149). 

126sexies. Rechten , loonen en heffingen, in 
artikel 126bia sub e, bedoeld, worden tot geen 
booger beclrag goedgekeurd, dan vereischt 
wordt tot dekking van de ten laste der pro
vincie komende kosten van die werken of in
richtingen of van werken of inrichtingen, welke 
in rechtstreeksch verband daarrnede aangelegd, 
en onderhouclen zijn of worden, en waarvoor 
geene andere afzonclerlijke h effing ge
schiedt. 

126septies. Indien bijzondere omstanclighe
den, die zicb in eene provincie voordoen, de 
beffing van andere dan de in artikel 126bia 
genoemde belastingen noodzakelijk maken , 
worden bij de wet vooraf het bedrag, waartoe 
z ij ten boogste kunnen wo rclen gebeven, be
paald en tevens de grondslagen voor zoodanige 
h effing, de duur waarvoor zij kan worden ge
beven en hare invordering geregelcl. 

126octies. Provinciale belastingen mogen 
den doorvoer, den uitvoer naar en den invoer 
uit andere provincien niet belemmeren. 

Belastingen op voorwerpen van verbruik 
worden niet gebeven. 

126novies. De opcenten op de Rijks directe 
belastingen, worden tegelijk met deze, en op 
dezelfde wijr.e als de hoofdsom, door 's Rijks 
ambtena1·en ingevorderd. 

De invordering der heffingen, in artikel 
126bis , sub d en e bedoeld, geschiedt op de 
wijze bij de heffingsverordening te regelen. 

126decies. Het heffen, wijzigen en afscbaffen 
van elke provinciale belasting wordt verordend 
bij een besluit van de Staten der provincie. 

Strekt zoodanig besluit om de beffing van 
eene belasting te bevelen, te wijzigen of te be
stendigen, dan worden bet bed rag en de grond
slagen der belasting daal'in vermcld t , en tevens, 
voor zooveel noodig, ' de voorscbriften aange

. baald, naar welke zij zal worden ingevorderd . 
126,mdecies. I eder besluit der Staten als in 

b et voorgaande artikel bedoeld, beboeft Onze 
goedkeuring. Deze wordt niet geweigerd dan 
bij een met redenen omkleecl besluit, den Raad 
n1n State gehoord . 

Bij de goedkeudng van cen besluit der Sta
ten tot heffing of tot wijzig ing eener provin
ciale belasting kan door Ons een termijn wor
den bepaald, waarvoor de h effing wordt toege
staan . Wanneer in het beslu it der Staten geen 
of een langere termijn is genoernd, word t de 
Raad van State orn trent clien termijn geboord. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Va,, de 1tit-voe1"ing van wetfen en algemeene 
1naaf1'egelen van best·uwr. 

127. W anneer de wetten of de algemeene 
maatregelen van bestuur bet vorderen, verlee
nen de Staten bunne medewerking tot uitvoe
ring daarvan. 

1 28. De in bet voorgaande artikel bedoelde 
uitvoering gesebiedt door Gedeputeercle Staten, 
voor zoover niet de wet of de algemeene maat
regel van bestuur bepaaldelijk de medewerking 
der Staten vorclert. 

W ordt deze medewerking door de Staten 
geweigerd clan voorzien Gecleputeerde Staten 
daarin. 

129. ·wanneer Gedeputeerde Staten niet of 
niet beboorlijk ,oor de bun bij bet voorgaancle 
artikel opgedragen uitvoering zorgen, kan Onze 
commissaris door Ons, bij een in bet Staats
blad te plaatsen, met redenen omkleed besluit 
worden gemachtigd orn in cle uitvoering te 
voor7,ien. 

VIERDE HOOFDS'I'UK. 

Van de regeling en het bestuwr van het 1n·ovin
ciale huishouclen. 

§ 1. A.lge1neene bepalin,gen. 

130. Aan de Staten behoort de regel ing en 
bet bestuur van bet provinciale huisbouden. 

131. Zij rcgelen al hetgeen de geldmicldclen 
der provincie aangaat. 

Met inachtnem ing van bet bepaalde bij artikel 
44bis regelen zij de bezoldiging van alle pro
vinciale ambtenaren en bedienden. 

Op de ambtenaren en bedienden bij de provin
eiale griffie is van toepassing hctgeen bij artikcl 
44te1· ten aanzien van den griffier is bepaald. 

132. Zij besluiten tot bet koopen, ruileu 
of vervreemden , het bezwnren of ve,·panden 
van provinciale eigendommen, het treffen van 
dadingen daaromtrent, en bet aanvaarden der 
aan de provincie gedane legaten of scbenkingen . 

133. De besluiten, door de Staten omtrent 
de in de artikelen l 31 en 132 becloelde zaken te 
nemen, beboeven Onze goedkeuring. 

134. Zij bevel en, behoudens wettelijke be
palingeu, door artikel 188 der Groncl wet ge-
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vorderd, het aanleggen of verbeteren van 
provinciale wegen, gebouwen, werken en in
richtingen . 

135. Zij beoordeelen en beslissen of de 
provincie rechtsgedingen zal voeren. 

136. De Staten bebben bet toezicbt op alle 
waterstaatswerken, waterschappen, veenscbap
pen en veenpolders, voo1· zoover de wet het 
toezicht over bepaalde werken niet aan anderen 
heeft opgedragen. 

137. Vervallen. 
138. Zij zijn bevoegd, behoudens wettelijke 

bepalingen, ingevolge artikel 188 der Grond
wet, in de bestaande inricbtingen en regle
menten van waterscbappen, veenscbappen en 
veenpolders veranderingen te maken , water
scbappen, veenschappen en veenpolders op te 
heffen, nieuwe op te richten en nieuwe regle
menten voor zoodanige instellingen vast te 
stellen . 

Hunne besluiten te <lien aanzien zijn onder
worpen aan Onze goedkeuring. Daarop zijn 
de bepalingen de1· artikelen 98 en 99 van toe
passing. 

l 39. Vervallen. 
140. Zij maken de reglementen en ver

ordeningen, die zij voor het provinciaal belang 
noodig oordeelen, en onderwerpen die aan 
Onze goedkeuring. 

141. Hunne reglementen en verordeningen 
kunnen geene bepalingen omt!ent onderwerpen 
van algemeen rijks-belang inhouden. 

142. De bepalingen dier reglementen en 
verordeningen houden van rechtswege op te 
gelden, zoodra omtrent bet daarin geregelde 
onderwerp door eene wet of een algemeenen 
maatregel van bestuur voorscbriften worden 
gegeven. 

§ 2. Van het toezicht op de gem,eentebestu,·en. 

143. De besluiten der gemeentebesturen, 
betreffende zoodanige bescbikking over ge
meente-eigendom of zoodanige andere burger
lijke rechtsbandelingen, als de Gemeentewet 
aanwijst, worden onderworpen aan de goed
keuring der Staten. 

Dit geschiedt insgelijks met de gemeen telijke 
begrootingen van inkomBten en uitgaven. 

144. Het instellen, afschaffen of veranderen 
van jaarmarkten of gewone marktdagen in de 
gemeenten gescbiedt niet dan met machtig ing 
der Staten, tenzij in de gevallen waarin de 
goedkeuring aan Ons is vo6rbehouden, en die 
door een algemeenen maatregel van bestuur 
worden aangewezen. 

145 . De besluiten der gemeentebesturen 
tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van 

plaatselijke belastingen worden door de Staten, ~ 
onder mededeeling van bnn gevoelen, aan Ons 
ter goed- of afkeuring voorgedragen. 

146. De Staten vragen van Ons de scbor
sing of vernietiging der plaatselijke verorde
ningen, die bun met de wetten of bet alge
meen provinciaal belang strijdig voorkomen. 

14 7. Zij tracbten alle geschillen tusscben 
de gemeentebesturen hunner provincie in der 
minne te doen bijleggen. Indien zij daarin 
niet slagen, dragen zij het geval, zoo het een 
gescbil van bestuur betreft, aan Ons ter be-

. slissing voor. 
148. De gescbillen over het aanleggen en 

onderhouden van werken, en alle andere ge
schillen van bestuur tusschen de provincie en 
eene of meer gemeenten , worden door On s 
bes list. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Van de dagelijksche leidin_q en uitvoering 
van zake_n. 

149. De dagelijksche leiding en uitvoering 
van zaken behooren aan Gedeputeerde Staten, 
en zulks betzij de Staten zijn vergaderd of niet. 

150. Eene door de Staten , onder Onze 
goedkeuring, te maken instructie voor de 
Gedeputeerde Staten regelt de uitoefening 
bunner bevoegdh eid tot de dagelijkscbe leiding 
en uitvoering van zaken, overeenkomstig de 
bepalingen der artikelen 151-162. 

151. . Gedeputeerde Staten maken de ver
ordeningen, noodig tot de hun opgedragen 
uitvoering van wetten en algemeene maat
regelen van bestuur, en onderwerpen die aan 
Onze goedkeuring. 

152. Door hen worden insgelijks ui tgevoerd 
de provinciale reglementen en verordeningen, 
en de besluiten en beslissingen der Staten. 

153. Zij beslissen de gescbillen, over de in 
de beide vorige artikelen bedoelde uitvoering 
gerezen, tenzij de wetten of verordeningen <lit 
aan anderen bebben opgedragen. 

154. Zij beheeren de provinciale inkomsten 
en eigendommen, en zijn bevoegd die eigen
dommen te verhuren. 

155. Zij vertegenwoordigen de provincie in 
rechten . 

Zij zijn bevoegd, alvorens de machtiging cler 
Staten tot het voeren van een rechtsgeding 
ten beboeve der provincie te bebben verkregen, 
alle conservatoire maatregelen , zoo in als buiten 
recbten, te nemen, en verplicht, te doen wat 
noodig is, ter voorkoming van verjaring en 
verlies van recht van bezit. 

156. Zij benoemen en ontslaan alle provin . 
ciale ambtenaren en bedienden, welke_r benoe-
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gel ijk getal geheven, en eerst dan wanneer 
bet getal opcenten op de hoofdsom der perso
neele belasting twintig bedraagt. 

Zij mogen tot geen hooger getal dan de belft 
van de opcenten op de hoo£dsom der perso
neele belasting gehe,en worden en in geen ge
val meer dan twintig bedragen .. 

Voor zooveel de belasting op bedrij£s- en 
andere inkomsten betreft, bepalen de opcenten 
zicb tot de aanslagen der belastingplicbtigen, 
bedoeld bij artikel la der wet van 2 October 
1893 (Staa fsblad n°. 149). 

126sexies. Rechten, loonen en beffingen, in 
artikel 126bis sub e, bedoeld, worden tot geen 
hooger bedrag goedgekeurd, dan vereiscbt 
wordt tot dekking van de ten laste der pro
vincie komende kosten van die werkeu of in
richtingen of van werken of inricbtingen, welke 
in rechtstreekscb verband daarmede aangelegd, 
en onderhouden zijn of worden, en waarvoor 
geene andere afzonclerlijke h effing ge
schiedt. 

126septies. Indien bijzondere omstandighe
den, die zich in eene provincie voordoen, de 
heffing van anclere dan de in artikel 126bis 
genoemde belastingen noodzakelijk maken , 
worden bij de wet vooraf het bedrag, waartoe 
zij ten hoogste kunnen worden geheven, be
paald en tevens de grondslagen voor zoodanige 
heffing, de duur waarvoor zij kan worden ge
heven en hare invordering geregelcl. 

126octies. Prov inciale belastingen mogen 
den doorvoer, den uitvoer naar en den invoer 
uit andere provincien niet belemmeren. 

Belastingen op voorwerpen van verbruik 
worden niet geheven. 

126novies. De opcenten op de Rijks directe 
belastingen, worden tegelijk met deze, en op 
dezelfde wijze als de hoofdsom, door 's Rijks 
ambtena,·en ingevorderd. 

De invordering der beffingen, in artikel 
126bis, sub d en e bedoeld, gesehiedt op de 
wijze bij de heffingsverordening te regelen. 

1 26decies. Het heffen, wijzigen en afscbaffen 
van elke provinciale belasting wordt verordend 
bi.i een besluit van de Staten der provincie. 

Strekt zoodanig besluit om de heffing van 
eene belasting te bevelen, te wijzigen of te be
stendigen, dan worden bet bedrag en de ,:;rond
slagen der belasting daarin vermeldt, en tevens, 
voor zooveel noodig, ' de voorschriften aange

. haald, naar welke zij zal worden ingevorderd. 
126undecies. Ieder besluit der Staten als in 

het voorgaande artikel bedoeld, behoeft Onze 
goedkeurin11:. Deze wordt nict geweigerd clan 
bij een met redenen omkleed besluit, den Raad 
rnn State gehoord. 

.Bij de goedkeuring van cen besluit cler Sta
ten tot heffing of tot wijziging eener provin
eiale belasting kan door Ons eeu termiju wor
den bepaald, waarvoor de heffing wordt toege
staan. Wanneer in het besluit der Staten geen 
of eeu langere termijn is genoemd, wordt do 
Raad vnn State omtrent dien termijn gehoord. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van de iiitvoering van wetfen en algemeene 
rnaatregelen van best-uwr. 

127. Wanneer de wett,m of de ulgemeene 
maatregelen van bestuur het vorcleren, verlee
nen de Staten hunne medewerking tot uitvoe
ring daarvan . 

128 . De in het voorgaande artikel bedoelde 
uitvoering geschiedt door Gedeputeerde Staten, 
voor zoover niet de wet of de nlgemeene muat
regel van bestuur bepaaldelijk de medewerking 
der Staten vorclert. 

Wordt deze medewerking door de Staten 
geweigercl dan voorzien Gcdeputeerde Staten 
daarin. 

129. Wanneer Gedeputeercle Staten niet of 
niet behoorlijk ,oor cle hun bij bet voorgaande 
artikel opgedragen uitvoering zorgen, kan Onze 
commissaris door Ons, bij een in hct Staats
blad te plaatsen, met redenen omkleed besluit 
worden gemachtigcl om in de uit,·oering te 
voor7,ien. 

VIERDE HOOFD STUK. 

Van de regeling en het bestuwr van het provin
ciale huishouden. 

§ 1. Algemeene bepalin_qen. 

130. Aan de Staten behoort de regeling en 
bet bestuur van het provinciale huishouden. 

131. Zij regelen al betgeen de geldm idclelen 
der provincie aangaat. 

Met inachtneming van bet bepaalde bij artikel 
44b·is regelen zij de bezoldiging van alle pro
vinciale ambtenaren en bedienden. 

Op de ambtenaren en bedienden bij do provin
eiale griffie is van toepassing hctgeen bij artikcl 
44ter ten aanzien van den griffier is bepaald. 

132. Zij besluiten tot bet koopen, ruilen 
of ve,·vreemden, bet bezwnren of verpanden 
van provineiale eigendommen, het treffen van 
dadingen daaromtrent, en bet aanvaarden der 
aan de provincie gedane legaten of scbenkingen . 

133. De besluiten, door de Staten omtrent 
de in de artikelen 131 en 132 bedoelde zaken te 
nemen, behoeven Onze goedkeuring. 

134. Zij bevelen, behoudens wettelijke be
palingen, door artikel 188 der Gronclwet ge-
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vorderd, het aanleggen of verbeteren van 
provinciale wegen, gebouwen, werken en in
richtingen . 

135. Zij beoordeelen en beslissen of de 
provincie rechtsgedingen zal voeren. 

136. De Staten hebben het toezicht op alle 
waterstuatswerken, water-schappen, veenschap
pen en veenpolders, voor zoover de wet het 
toezicht over bepaalde werken niet aan anderen 
heeft opgedragen. 

137. Vervallen. 
138. Zij zijn bevoegd, behoudens wettelijke 

bepalingen, ingevolge artikel 188 der Grond
wet, in de bestaande inrichtingen en regle
menten van waterschappen, veenscbappen en 
veenpolders veranderingen te maken, water
schappen, veenschuppen en veeupolders op te 
heffen, nieuwe op te richteu en nieuwe regle
menten voor zoodanige instelliugen vast te 
stellen. 

Hunne beslui ten te <lien aanzjen zijn onder
worpen aan Onze goedkeuring. Daarop zijn 
de bepalingen der artikelen 98 en 99 van toe
passing. 

139. Vervallen. 
140. Zij maken de reglementen en ver

ordeningeu, die zij voor bet provinciaal belang 
noodig oordeelen, en onderwerpen die aan 
Onze goedkeuring. 

141. Hnnne reglementen en verordeningen 
kunnen geene bepali ngen omt!·ent onderwerpen 
van algemeen rijks-belang iuhouden. 

142. De bepalingen dier reglementen en 
verordeningen houden van rechtswege op te 
gelclen, zoodra omtrent het daarin geregelde 
onderwerp door eene wet of een algemeenen 
maatregel van bestnur voorscbriften worden 
gegeven. 

§ 2. Van het toezicht op de gemeentebestiwen. 

143. De besluiten der gemeentebesturen, 
betreffende zoodauige beschikking over ge
meente-eigendom of zoodanige andere burger
lijke rechtshandelingen, als de Gemeentewet 
aanwijst, worden onderworpeu aan de goed
keuring der Staten. 

Dit gescbiedt insgelijks met de gemeen telijke 
begrootingen van inkomsten en uitgaven. 

144. Het instellen, afschaffen of verancleren 
van jaarmarkten of gewone marktdagen in de 
gemeenten geschiedt niet dan met macbtiging 
der Staten, tenzij in de gevallen waarin de 
goedkeuring aan Ons is voorbehouden, en die 
door een algemeenen maatregel van bestuur 
worden aangewezen . 

145. De besluiten der gemeentebesturen 
tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van 

plaatselijke bela tingen worden door de Staten, ~ 
onder mededeeling van hun gevoelen, aan Ons 
ter goed- of afkeuring voorgedragen. 

146. De Staten vragen van Ons de sch or
sing of vernietiging der plaatselijke verorde
ningen, die bun met de wetten of het alge 
meen provinciaal belang strijdig voorkomen. 

14 7. Zij trachten alle geschillen tusschen 
de gemeentebesturen hunner provincie in der 
minne te doen bijleggen. Indien zij daarin 
niet slagen, dragen zij het geval , zoo het een 
geschil van bestuur betreft, aan Ons ter be
slissing voor. 

148. De geschillen over het aanleggen en 
onderhouden van werken, en alle andere ge
schillen van bestuur tusschen de provincie en 
eene of meer gemeenten, worden door Ons 
bes list. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Van de dagelijksche leiding en uitvoe,·ing 
van zake_n. 

149. De dagelijksche leiding en uitvoering 
van zaken behooren aan Gedeputeerde Staten, 
en zulks hetzij de Staten zijn vergaderd of niet. 

150. Eene door de Staten, onder Onze 
goedkeuring, te maken instructie voor de 
Gedeputeerde Staten regelt de uitoefening 
hunner bevoegdheid tot de dagelijksche leiding 
en uitvoering van zaken, overeenkomstig de 
bepalingen der artikelen 151- 162. 

151. . Gedeputeerde Staten maken de ver
ordeningen, noodig tot de bun opgedragen 
uitvoering van wetten en algemeene maat
regelen van bestuur, en onderwerpen die aan 
Onze goedkeuring. 

152. Door hen worden insgP.lijks uitgevoerd 
de provinciale reglementen en verordeningen, 
en de besluiten en beslissingen der Staten. 

153. Zij beslissen de geschillen. over de in 
de beide vorige artikelen bedoelde uitvoering 
gerezen, tenzij de wetten of verordeningen dit 
aan anderen hebben opgedragen . 

154. Zij beheeren de provinciale inkomsten 
en eigendommen, en zijn bevoegd die eigen• 
dommen te verhuren. 

155. Zij vertegenwoordigen de prnvincie in 
rechten. 

Zij zijn bevoegd, alvorens de machtiging der 
Staten tot het voeren van een rechtsgeding 
ten behoeve der provincie te hebben verkregen, 
alle conservatoire maatregelen, zoo in als buiten 
rechten, te nemen, en verplicht, te doen wat 
noodig is, ter voorkomiug van verjaring en 
verlies van recht van bezi t. 

156. Zij benoemen en ontslaan alle provin -
ciale ambtenaren en bedienden, welke_r benoe-
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m ing niet bij deze wet of de provinciale regle
menten en verordeningen aan de Staten is 
Yoorbehouden. 

Zij schorsen den griffier en alle andere pro
vinciale ambtcnaren en bepienden. 

157. Zij zijn belast met de behoorlijke voor
bereiding van al hetgeen in de vergadering 
der Staten, ter overweging en besl issing, moet 
worden gebracht. 

Zij ontwerpen, tenzij de Staten bet aan bij. 
zondere commissien opdragen, de nieuwe of 
gewijzigde reglementen van waterschappen, 
veenschappen en veenpolders en alle de pro
vinciale reglemen ten en verordeningen, volgens 
de artikelen 138 en 140 door de Staten vast te 
stellen. 

Zoodanige bijzoudere commissie mag, op 
Onze machtiging, hare werkzaamheden ook na 
de sluiting der Statenvergadering voortzetten. 

158. Vervallen. 
159. Zij stellen de plannen en voorwaarden, 

van aanbesteding vast van de door de Staten 
bevolen werken, tenzij deze zich de goedkeu
ring daarvan hebben voorbehouden. 

160. Zij zijn bevoegd, in het onderhoud van 
alle provinciale werken, wanneer dit geen uit
stel lijden kan, zonder daartoe vooraf door de 
Staten gemachtigd te zijn, te voorzien, mits 
daarvan in de eerstkomende vergadering der 
Staten kennis gevende. 

161. Zij oefenen de in de artikelen 143-147 
vermelde macht der Staten uit. 

162. Zij houden op al, wat de provincie aan
gaat, een gedurig toezicht, en doen jaarlijks, 
in de gewone zomerzitting, aan de Staten een 
uitvoerig en beredeneerd verslag van den toe
stand der provincie. 

Dit verslag wordt ingericht op de wijze en 
in den vorm door den Minister van Binnen
landsche Zaken voor te schrijven, en algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

163. Zij zijn wegens de dagelijksche leiding 
en uitvoering der zaken, voor zooveel de in 
de artikelen 15;1-162 omschreven handelingen 
betreft, aau de Staten verantwoording schuldig. 

Zij geven alle te dien aanzien door de Staten 
verlangde inlichtingen . 

Ingeval zij weigeren dit te doen, kunnen de 
Staten hen van bunne betrekking vervallen 
verklaren. 

164. Artikel 95 is op Gedeputeerde Staten 
van toepassing. 

165. Over alle zaken, de provincie betref
fende, dienen Gedeputeerde Staten van raad 
en bericht aan het departement van Binnen
landsche Zaken en de andere departementen 
van a\gemeen bestuur. 

ZESDE HOOFD TOK. 

Van het schorsen en veniietigen de1· besluiten 
van de Staten en Gedeputeerde Staten. 

166. De besluiten der Staten en Gedepu
teerde Staten, die met de wetten of het alge
meen belang strijdig zijn, worden door Ons 
geschorst of vernietigd. 

167. De door de Staten vastgestelde en door 
Ons goedgekeurde provinciale reglementen en • 
verordeningen kunnen, zoo zij met de wetten 
of bet algemeen belang strijdig zijn, door eene 
wet, die tevens de gevolgen regelt, worden 
geschorst of vernietigd. 

168. De uitspraken van Gedeputeerde Staten 
over geschillen van bestuur of andere, wier 
beslissing hun door bijzondere wetten is op
gedragen, worden geschorst of vern ietigd op 
de wijze en met de gevolgen, in die wetten 
omschreven. 

169. In alle audere, door de twee vorige 
artikelen niet bedoelde gevallen, wordt de schor
siug of vernietiging van besluiten der Staten 
en Gedeputeerde Staten door Ons bevolen bij 
een met redenen omkleed, in het Staatsblad te 
plaatsen besluit, dat, ingeval .an schorsing, 
den duur hiervan bepaalt. 

170. Schorsing stuit onmiddellijk de wer
king van bet geschorst besluit. 

Zij kan niet !anger duren dan een jaar. 
1 71 . I s binnen den voor de schorsing be

paalden tijd de vernietiging van het besluit 
door Ons niet uitgesproken , dan wordt dit ge
acht geldig te ziju. 

172. Een besluit, dat geschorst is geweest, 
kan niet op nieuw worden geschorst. 

173. Vernietiging van wege strijd met de 
wet brengt mede vernietiging van alle de ge
volgen van het vernietigd besluit. 

Bij vernietiging van wege strijd met het 
algemeen belang, kunnen die gevolgen, welke 
niet met dat belang strijden, in stand blijven. 

174. De Staten of Gedeputeerde taten 
zorgen, in geval van schorsing of vern ietiging 
hunner besluiten, dat aan artikel 170 of arti
kel 173 worde v0ldaan, en opnieuw in de bij 
het geschorst of vernietigd besluit behandelde 
zaak, voor zooveel noodig is, voorzien . 

Indien zij dit nalaten, wordt, zoo bet besluit 

de in de a t·tikelen 127 en 128 bedoelde uitvoe
ring gold, in die uitvoering op de bij artikel 129 
bepaalde_ wijze van Onzentwege voorzien. 

OVERGANGSBF.P .A.LIXGEN. 

175. Alie bestaande provinciale ambtenaren 
en machten blijven voortduren, tot dat zij door 
andere, vol~ens deze wet, zijn vervangen. 
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Op alle burgerlijke rijks-ambtenaren, thans 
werkzaam voor het provinciaal bestuur, door 
of van wege Ons benoemd en ten gevolge der 
bij deze wet aan de Provinciale of GedeJJU· 
teerde Staten verleende macht herbenoemd, is 
de wet van den 9den Mei 1846 (Staatsblad n°. 24), 
bet reffende de burgerlijke pensioenen, bij voort
during toepasselijk. 

Aau dezelfde ambtenaren, door de Provin
ciale of Gedeputeerde Staten niet herbenoemd, 
kan door Ons ten luste van 's Rijks kas wacht
geld worden toegekend, voor zoover zij geen 
aanspraak hebben op pensioen. 

176. De instructien der griffiers, de bepa
lingen omtrent de orde in de vergadering, en 
alle omtrent punten, bij deze wet niet gere
geld , geldende voorschriften b!ijven gelden, tot 
dat zij door andere worden vervangen. 

De thans in sommige provincien bestaande 
provinciale accijnsen worden binnen vijf jaren 
na de dagteekening dezer wet afgeschaft. 

177. De eerste keuze YO0r de leden der 
Staten geschiedt op den eersten Dinsdag der 
maand September. 

178. De eerste helft der leden van de ta
ten en Gedeputeerde Staten treedt af met den 
eersten Dinsdag in Juli 1853. 

179. De dag der eerste bijeenkomst van de 
nieuwe Staten-vergadering wordt door Ons 
bepaald. 

Na de opening hunner vergadering, gaan de 
Staten, zoo spoedig mogelijk, o,er tot bet be
noemen der leden nn Gedeputeerde Staten. 

180. Tot dat daarin bij de in artikel 4 bedoelde 
wet is voorzien, worden de leden der Staten 
gekozen in de boofdkiesdistricten, volgens arti
kel 6 van het kiesreglement, iu het 7de addi
tioneele artikel der Grondwet vervat, door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. 

Gedeputeerde Staten kunnen, waar zij het 
noodig keuren, onder·kiesdistricten aanwijzen. 

Eene bij deze wet gevoegde tabel (1) bepaalt 
het getal der in elk boofdkiesdistrict te kiezen 
leden. 

181 . Deze wet is vo,·bindende met den dag 
barer afkondiging. 

182. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,provinciale wet". 

Slot- en overgangsbepalingen de, · wet van 
17 Jimi HJ05, S. 210. 

Art. 72. Aan elke provincie wordt telken 
jare door het Rijk uitgekeerd: 

1°. het met 8 ten honderd verhoogde bedrag 

(l ) Deze tabel is vervallen door de wet ,•an 
5 November 185:.l, S. 197. 

van betgeen voor haar op de Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1900 is uitgetrokken ge
weest aan jaarwedden van de leden van Ge
deputeerde Staten, van den griffier en van de 
ambtenaren en beqienden bij de provinciale 
griffien , zoomede aan schrijfloonen; 

2°. de middelsom van de in de jaren 1899, 
1900, 1901, 1902 en 1903 voor haar ten laste 
van de Staatsbegrooting gedane uitgaven voor: 

a. vergoeding van reis- en ve rblijfkosten aan 
leden .an Provinciale en van Gedeputeerde 
Staten, aan den griffier en aan de ambtenaren 
en bedienden bij de provinciale griffien ; 

b. bureelbeboeften, druk- en bindwerk, brief
porten en andere kleine uitgaven ten behoeve 
der vergaderingen van de Provinciale en Ge
deputeerde taten en voor de provinciale grif
fien; 

c. verlichting, verwarming en schoonhouden 
der gebouwen, bestemd voor de vergaderingen 
der Provinciale- en Gedeputeerde Staten en 
voor de provinciale griffien ; 

De nadere regelen omtrent de berekening 
en vaststelling en uitbetaling der uitkeering, 
in het voorgaande lid bedoeld, worden door 
Ons rnstgesteld. 

A.rt. 73 . De regeling van de jaarwedden der 
griffiers en der am btenaren en bedienden bij 
de provinciale griffie, vastgesteld bij Onze 
besluiten van 22 Februari 1900, n•. 41 en van 
14 l\1ei 1900 (Sfaatsblacl n°. 72) blijft van kracht, 
totdat zij door eene regeling ingevolge de 
artikelen 44bis en 131 der Provinciale vVet 
zijn vervangen. 

Art. 74. Aan de griffiers en ambtenaren bij 
de provinciale griffie, krachtens de daarom
trent bestaande voorschriften bij hot inwerking
treden dezer wet tot het genot van leges ge
rechtigd, wordt, als vergoeding voor het verlies 
van dat genot, met ingangvan 1 Januari 1906, uit 
de provinciale kas eene persoonlijke jaarlijksche 
toelage verleend, gelijkstaande met de in gul
dens naar boven afgeronde middelsom dier 
Jeges, waarvan het genot aan den rang waarin 
door ieder hunne r bij het inwerkingtreden 
dezer wet leges worden genoten, over de laatste 
vijf jaren v66r die inwerkingtreding per jaar 
is verbonden geweest-. 

Die toelage vervalt met bet tijdstip, waarop 
hij , die baar geniet, naar de thans daaromtrent 
bestaandevoorschriften zou hebben opgehouden 
legestrekkend ambtenaar te zijn. 

Art. 75. Alle v66r het inwerkingtreden 
dezer wet uitgevaardigde wetten, houdende 
bekrachtiging van provinciale belast ingen voor 
een bepaalden tijd, blijven in stand tot het 
einde van <lien termijn; die welke bekrachti-
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ging inhouden voor onbepaalden tijd, vervallen 
van rechtswege met 1 Januari 1907. 

Wordt v66r bet einde van den termijn of 
v66r gemelden datum wijziging in de heffing 
of in de voorschriften betreffende de invor
dering daarvan of afschaffing dcr heffing door 
de Staten noodig geacht, dan wordt de heffing 
of in baar gebeel opnieuw geregeld of afge
schaft met inachtneming van de bepalingen 
der Provinciale wet, zooals zij bij deze wet 
zijn gewijzigd. 

A1·t. 76. Tot 1 Januari 1907 wordt besten
digd de b effing van leges ter griffie volgens 
het tarief, vastgesteld bij de Koninklijke be
sluitcn van 8 Juni 1825, n°. 28, en van 18 
Janua:ri 1847, n°. 44. 

De opbrengst der leges wordt, te beginnen 
met 1 J anuari 1906, in de provinciale kas ge
stort. 

Art. 77. In artikel 1 der wet van 25 Mei 
1880 (Staatsblad n°. 86) gelijk c1at artikel luidt 
krachtens artikel 23 der wet van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64) worc1t het cijfer ,.116" ver
vangen door 126novies. 

Art. 78. De uitkeering, in artikel 72 dezer 
wet bec1oelc1, wordt bet eerst genoten over het 
dienstjaar 1906. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijven, 
voor zooveel de begrootingen en rekening be
treft, van kracht de bepalingen der wet van 
6 Juli 1850 (Staatsblad n°. 39), gelijk :dj v66r 
het inwerkingtreden dezer wet luidden. 

Art. 79. De wet van 3 Mei 1851 (Staatsblad 
n°. 50) wordt met 1 J anuari 1906 ingetrokken. 

Art. 80. Op Onzen last wordt de wet van 
6 Juli 1850 (Staatsblacl n°. 39), met de daarin 
do;r deze eri andere wetten gebracbte wijzi
gingen en aanvullingen, en met inachtnem ing 
der thans in de van Regeeringswcge uitgaande 
stukken gevolgc1e spelling, in bet Staatsblacl 
geplaatst. 

Art. 81. Deze wet treedt in werking met 
den dag barer afkondiging. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 30 J=i 
· 1905 (Staatsblad n°. 224). 

Mij bekend , 
De Min. vmi Binnenl. Zaken , (get.) KUYPER. 

1 Jul; 1905. B ESLUI'l', ter uitvoering van ar
tikel XXI der wet van den 22sten Mei 
1905 (Staatsblad n°. 141), tot wijziging en 
aanvulling der wet tot regeling van bet 
hooger onderwijs. S. 225. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt ,an Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 11 Mei 1905, n°. 
2632 ·., afdeeliug Onderwijs; 

Overwegende, dat ingevolge artikel XXI der 
wet van 22 Mei 1905 (Staatsblad n•. 141), tot 
wijziging en aanvu!Ung der wet tot regeling 
van bet booger ondcrwijs, bij algemeenen 
maatregel van bestuur moet worden bepaald 
van welke der examens, af te nemen aan de 
techniscbe boogescbool, zijn vrijgesteld zij , d ie 
op 6 Juli 1905 een of meer der in de artikelen 
59, 60, 61, 62, 63, 64 en 65 der wet -an 2 Mei 
1863 (Staatsblad n°. 50) bedoelde examens met 
gunstig gevolg bebben afgelegd; 

Den Raad van State gehoord (ac1vies van 
13 Juni 1905, n°. 15); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Juni 1905, n°. 4763, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en Yerstaan: 
te bepalen; 
Art. 1. Zij, die v66r 6 Juli 1905 bet in 

artikel 61 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad 
n°. 50) vermeld examen B met gunstig gevolg 
hebben afgelegd, zijn vrijgesteld Yan h et pro
paedeu tiscb exam en ter Yerkrijging rnn het 
diploma van civiel-ingenieur. 

2. Zij , die v66r 6 Juli 1905 bet examen B, 
vermeld in artikel 62 der wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 50), zooals clat gewijzigd is bij 
de wet van 28 JVIe i 1901 (Staatsulad n°. 123) 
met gunstig gevolg hebben afgelegd, zijn 
nijgesteld van het propacdeutiscb examen ter 
verkrijg ing nn bet diploma rnn bouwkundig 
ingenieur of architect. 

3. Zij, die v66r 6 Juli 1905 bet in artikel 
63 der wet van 2 Mei 1863 (Staafsblad n°. 50) 
vermeld examen B met gunstig gevolg hebben 
afgelegd, zijn vrijgesteld van bet propaedeutiscb 
examcn ter verkrijging van bet diploma Yan 
scbeepsbouwknndig ingenieur. 

4 . Zij, die v66r 6 Juli 1905 bet in artikel 
64 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) 
vermeld examen B met gunstig gevolg hebben 
afgelegd, zijn vrijge teld van bet propaedeutiscb 
examen ter verkrijging van het diploma van 
werktuigkundig iogen ieur. 

5. Zij, die v66r 6 Juli 1905 bet in artikel 
65 der wet van 2 Mei 1863 (Sfaatsl>lad n°. 50) 
vermeld examen B met gunstig gevolg bebben 
afgelegd, zijn vrijgestelcl van b et propaedeutisch 
examen te r verkrijging van bet diplon1.a ,-an 

mijniugenieur. 
· 6 . Zij , die v66r 6 Juli 1905 het in artikel 

64 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n° . 50) 
vermeld examen B met gunstig gevolg bebben 
afgelegd, zijn vrijgesteld van het propaedeutiscb 
examen ter verkrijging van bet diploma van 
electrotechnisch ingenieur. 

7 . Zij , die Y66r 6 Jul i 1905 bet in artikel 
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60 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) 
vermeld examen of een of meer der in de 
artikelen 61, 62, 63, 64_ en 65 dier wet ver
melde examens B en C met gunstig gevolg 
geheel of gedeeltel ijk hebben afgelegd en zich 
aan eenig examen aan de technische hooge
school wenschen te onderwerpen, kunnen op 
voorstel van de afdeeling, die het nieuwe 
examen afneemt, door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken worden vrijgesteld van 
die vakken, waarin zij reeds op een der vooraf
gaande examens in gelijke of hoogere mate 
dan voor het a£ te leggen examen wordt ge
vorderd, bewijzen van bekwaamheid hebben 
gegeven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den .Raad van State. 

H et Loo, den l s ten Juli 1905. 
v;et.) WILHELM IN A . 

De Minister 
v;et. ) 

van BinnenlandscJ,e Zaken, 
K UYPER. 

(Uitgeg. 19 Juli 1905.) 

1 Juli 1905. BEsLur.r, tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde t::ltaten van 
Utt-echt van 16 Februari 1905, n°. 3, waarbij 
ongegrond is verklaard het beroep, inge
steld door L . WrLMANS te Baarn, tegen 
de weigering van eene vergunning voor 
den kleinhandel in sterken drank. S. 226. 

WIJ W I LHE L MINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1~ Mei 1905, n°. 
3683, afcleeling Binnenlandsch Bestunr, be
treffende bet besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utt-echt van 16 Februal'i 1905, n°. 3, waarbij 
ongegrond is verklaal'd het beroep, ingesteld 
door L. WrLMANS te Baarn, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders dier gemeen
te van 29 November 1904 tot weigering van 
eene vergunning voor den kleinhandel in 
sterken drank; 

Overwegende, dat de beslissing van Gede
puteerde Staten van Utrecht berust op de 
overweging, dat in de localiteit, waarvoor 
L. WrLMANS de vergunning noeg, een andere 
winkelnering wordt uitgeoefend, wijl daarin 
ook andere dan sterke drank voorradig is en 
voor gebruik elders dan ter plaatse van ver
koop wordt verkocht; 

Overwegende , dat L . WIL1IANS voornoemd 
op 1 Januari 1904 handel dreef in sterken 
drank alleen bij hoeveelheden van ten minste 

twee liter en hem, wijl in cle gemeente Baarn 
art. 1, tweede lid der Drankwet (Staatsblad 
1904, n°. 235) van toepassing is, ingevolge art. 
63, 2de lid, dier wet, slechts eene vergunning 
voor den verkoop van sterken drank voor ge
bruik elders dan ter plaatse van verkoop ver
leend zou kunnen worden ; 

dat art. 63, derde lid, van die wet in ver
band met art. 8, eerste l id, 15°. bepaalt, dat 
aan hem, die op 1 Januari 1904 handel dreef 
in sterken drank bij hoeveelheden ,an ten 
minste twee liter, voormelde vergunning wordt 
geweigerd, o. m. wanneer zij wordt -gevraagd 
voor eene localiteit, waarin eene andere winkel
nering wordt uitgeoefend; 

dat volgens het tweede lid van n°. 15 van 
art. 8, eerste lid, dier wet ten aanzien van 
eene vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein voor gebruik elders dan 
ter plaatse van verkoop als andere winkelnering 
moet worclen beschouwcl de verkoop van 
anderen clan sterken drank voor gebruik ter 
plaatse van verkoop, in aansluiting waaraan 
art. 36, eerste lid, 4°. belet, dat verkoop van 
anderen dan sterken drank voor gebruik ter 
plaatse van verkoop geschiedt in eene locali
teit, waarvoor eene vergunning voor den ver
lwop van sterken drank in bet klein voor 
gebruik elders dan ter plaatse van verkoop 
is verleend ; 

dat, waar cle wet ten deze lechts deze beide 
soorten van drankhandel tegenover elkander 
als andere winkelnering beschouwt - betgeen 
blijkens de gescbiedenis der totstandkoming 
van art. 36 is gescbied om tegen te gaan den 
verkoop van sterken drank voor gebruik ter 
plaatse van verkoop in strijd met de wet door 
hem, die eene vergunning beeft voor den 
verkoop van dien drank voor gebruik elders 
- de woorden noch de geest der wet vorderen, 
dat die onvereenigbaarheid ten aanzien van 
eene vergnnning voor den verkoop van sterken 
drank in bet klein voor gebruik elders dan 
ter plaatse van verkoop wordt uitgebreid tot 
andere vormen van verkoop van nnderen dan 
sterken drank; 

dat mitsdien ten aanzien van eene ·vergun
ning voor den verkoop van ste rken drank voor 
gebruik elders clan ter plaatse van verkoop 
niet als andere winkelnering is te beschouwen 
de verkoop van anderen clan sterken drank 
voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop; 

dat dus aan L . WILMANS de vergunning in 
strijd met de wet is geweigerd op grond, dat 
in de localiteit, waarvoor zij gevraagd werd, 
een andere winkelnering wordt uitgeoefend; 

Gelet op art. 166 der Provinciale wet; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
6 J uni 1905, n°. 20) : 

Gezien het nuder rapport van Onzen Mi
nister van Bbrnenlandsche Zaken van 28 Juni 
1905, n°. 5744, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevouden en verstaan: 
voormeld besluit van Gedeputeerde Staten 

van Utrecht van 16 Februari 1905, n°. 3, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatst en in afscbrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den ls ten Juli 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister va.n Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

(Uifgeg. 15 Juli 1905 .) 

4 Juli 1905. BESLUlT, ter uitvoering van art. 33 
onder c, der hooger-onderwijswet. S. 227. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht ,an Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Mei 1905, n°. 2632, 
Afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 33, onder 
c, der hooger-onderwijswet , bij algemeenen 
maatregel van bestuur, voor zoover niet door 
die wet bepaald, moeten worden vastgesteld 
het examen, bedoeld in artikel 123 dier wet, 
de voorwaarden voor de verleening van den 
doctorstitel aan de techniscbe hoogescbool, de 
wijze, omvang en duur van de examens en 
promotien, de tijdstippen, waarop zij worden 
gehouden en al wat verder daarop betrekking 
heeft; 

Den Raad van State geboord (advies van 
13 Juni 1905, n°. 14) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandscbe Zaken van 29 ,Juni 
1905, n°. 4762, Afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevouden en verstaan: 
te bepalen: 

§ 1. Van het exa,nen fer verkrijging van een 
getuigschrift van bekwaamheid tot de studie 

aan de fechnische hoogeschool. 

Art. 1. Het examen, bedoeld in artikel 123 
der hooger-onderwijswet wordt gebouden op 
door Onzen Minister van Binnenlandscbe Zaken 
jaarlijks aan te wijzen dagen. 

2 . Het examen loopt over dezelfde vakken 
als het eindexamen voor de hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus , voorgescbreven 
in artikel 57 der wet van 2 Mei 1863 (Staats
blad n°. 50) houdende regeling van bet middel
baar onderwijs. 

Zij, die andere gedeeltelijk dezelfde vakken 
omvattende examens met goed gevolg hebben 
afgelegd, kunnen door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken worden vrijgesteld van 
die vakken, waarin zij reeds op een der voor
afgaande examens in gelijke of hoogere mate 
dan voor het af te leggen examen wordt ge
vorderd bewijzen van bekwaambeid hebben 
gegeven. 

3 . Het examen wordt schriftelijk en monde
ling en, voor zooveel het laatste betreft, in 
het openbaar afgenomen. 

Examinandi mogen bij bet examen geene 
toehoorders zijn. 

4. De regeling der examens gescbiedt door 
den voorzitter det· commissie, bedoeld in ar• 
tikel 123 der hooger-onderwijswet. 

Geen examinandus mag op een clag !anger 
dan zes uren worden geexamineerd. 

5. Gedurende het examen is het geen exami
nandus geoorloofd zicb, zonder vergunning . 
van den voorzitter, uit het lokaal te ver
wijderen. Zij, die zich aan eenig bedrog bij 
het examen schuldig maken, worden terstond 
afgewezen. 

6 . Aa.n ieder, die voldaa.n heeft, wordt een 
getuigschrift van bekwaamheid tot de studie 
aan de technische boogeschool uitgereikt. 

§ 2. Van de exmnens aan de technische 
hoogeschool. 

7 . Ter verkrijging van een der in artikel 118 
der hooger-onderwijswet genoemde diploma's 
word t vereischt het achtereenvolgens a.fleggen 
van drie examens, te weten: 

1°. bet propaedeutisch-, 2°. bet candidaats
en 3°. het ingenienrs-examen. 

8. Omtrent de vereischten voor de examens 
ter verkrijging van het diploma van civiel· 
ingenieur gelden de volgende bepalingen: 

Het propaedeutiscb examen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde; 
b. de tbeoretische en toegepaste natuur-

kunde; 
c. de wate rbouwkunde; 
d. de architectuur; 
e. het tecbnisch teekenen; 
f. het handteekenen. 
Hei ca.ndidaats-examen loopt e>ver de vol

gende vakken : 
a. de tbeoretische en toegepaste mechanica; 
b. de theoretiscbe en experimenteele hy-

draulica: 
c. de waterbouwkunde; 
d. de aanleg van wegen en de brugbouw; 
e. de architectuur; 
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f. de werktuigbouwkunde; 
g. de electrotechniek; 
h. bet landmeten, bet waterpassen en de 

geodesie ; 
i. de kennis en bet onderzoek van bouw• 

stoffen ; 
j. het administratief recht. 
Het ingenieurs-examen loopt over de vol

gende vakken : 
a. de waterbouwkunde; 
b. de aanleg en exploitatio van wegen en de 

brugbouw; 
c. het landmeten en het waterpassen. 
9. Omtrent de vereischten voor de examens 

ter verkrijging van het diploma van bouw• 
kundig ingenieur of architect gelden de vol
gende bepalingen : 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde; 
b. de theoretische en toegepaste natuur• 

kunde; 
c. de architectuur; 
cl. bet technisch teekenen ; 
e. bet bandteekenen. 
Het candidaats-examen loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de zuivere en toegepaste wiskunde; 
b. de tbeoreti sche en toegepaste mecbanica ; 
c. de waterbouwkunde; 
d. de aanleg van wegen en de brugbouw; 
e. de arcbitectuur ; 
.f. bet landmeten en bet waterpassen ; 
g. bet boetseeren ; 
h. de decoratieve kunst; 
i. de kennis en bet onderzoek van bouw-

stoffen; 
j. het handteekenen; 
k. het administratief recht. 
Het ingenieurs-examen loopt over het vak: 
de architectuur. 
10. Omtrent de vereischten voor de examens 

ter verkrijging van het diploma van werktuig· 
kundig ingenieur gelden de volgende bepa• 
lingen : 

Het propaedeutiscb examen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde; 
b. de theoretische en toegepaste natuurkunde; 
c. de werktuigbouwkunde; 
d. de mechanische technologie ; 
e. bet techuisch teekenen ; 
f. bet handteekenen. 
Het candidaats-examen loopt over de vol• 

gende vakken : 
a. de tbeoretische en toegepaste mechanica ; 
b. de werktuigbouwkunde ; 

c. de electrotechniek; 
d. de mechanische technologie; 
e. de kennis en het onderzoek van bouw• 

stoffen: 
f. bet administratief recht. 
H et ingenieurs-examen loopt over het ,ak: 
de werktu igbouwkunde. 
11 . Omtrent de vereischten voor de exam ens 

ter verkrijging van bet diploma van scheeps· 
bouwkundig ingenieur gelden de volgende 
bepalingen : 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde ; 
b. de theoretische en toegepaste natuurkunde ; 
c. de werktuigbouwkunde; 
d. de scheepsbouwkunde; 
e. de mechanische technologie ; 
f. het technisch teekenen ; 
g. het handteeken. 
Het candidaats-examen loopt over de vol• 

gende vakken : 
a. de theoretische en toegepaste mechanica; 
b. de waterbouwkunde; 
c. de werktuigbouwkunde; 
d. de scheepsbouwkunde; 
e. de electrotechniek ; 
f. de kennis en het onderzoek van bouw

stoffen; 
g. het administratief recht. 
Het ingenieurs-examen loopt over de vol• 

gende vakken : 
a. de scheepsbouwkunde; 
b. de werktuigbouwkunde. 
12. Omtrent de vereischten voor de examens 

ter verkrijging van een diploma van electro• 
technisch ingenieur gelden de volgende be
palingen: 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de zuivere en toegepaste wisknnde; 
b. de theoretische en toegepaste natuurkunde; 
c. de werktuigbouwkunde; 
d. de mechanische technologie; 
e. bet technisch teekenen ; 
f. het handteekenen. 
Het candidaats-examen loopt over de vol• 

gentle vakken : 
a. de theoretische en toegepaste mechanica ; 
b. de werktuigbouwknnde; 
c. de electrotechniek; 
d. de kennis en het onderzoek van bouw . 

stoffen ; 
e. h et administratief recbt; 
Het ingenieurs-examen loopt over het vak: 
de electrotechniek. 
13. Omtrent de vereischten voor de examens 
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ter verkrijging van een diploma van schei
kundig ingenieqr of technoloog gelden de 
volgende bepalingen: 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde ; 
b. de theoretische en toegepaste mechanica; 
c. de theoretische en toegepaste natuur-

kunde; 
cl . de analytische scheikunde; 
e. de clelfstofkunde ; 
f. het handteekenen. 
Het candidaats-examen loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de toegepaste natuurkunde; 
b. de scheikunde ; 
c. de werktuigbouwkunde; 
cl . de mechanische technologie ; 
e. het technisch teekenen ; 
f. het administratief recht. 
Het ingenieurs-examen loopt over de vol-

gencle vakken : 
a. de scbeikunde; 
b. de scheikundige tecbnologie. \ 
14. Omtrent de vereischten voor de examens 

ter verkrijging van een diploma van mijninge
nienr gelden de volgende bepalingen : 

Het propaedeuti sch examen loopt over de 
volgende vakken: 

a. de zuivere en toegepaste wiskunde; 
b. de tbeoretische en toegepaste natuur-

kunde; 
c. de delfstofkunde ; 
d. de analytische scheikunde ; 
e. het bandteekenen . 
Het candidaats-examen loopt over de vol

gende vakken : 
a. de theoretische en toegepaste mecha-

nica; 
b. de werktuigbouwkunde; 
c. de delfstof- en aardkunde ; 
cl. de mijnkunde, metallurgie en docimasie; 
e. het landmeten en het waterpassen ; 
f. de scheikunde ; 
g. bet technisch teekenen ; 
h. bet administratief recht. 
Het ingenieurs-examen Joopt over de vol-

gende vakken : 
a. de delfstof- en aardkunde; 
b. de mijnkunde, metallurgie en docimasie. 
15. De afdeelingen zijn bevoegd de in de 

artikelen 8, 9, 10, 11 , 12, 13 en 14 bedoelde 
examens nit te strekken ook tot andere clan 
de daar genoemde vakken en rekening te 
houden met de daarvan gebleken kennis, mits 
die vakken aan de technische hoogeschool 
worden onderwezen en de examinandus het 

ve rlangen heeft te kennen gege·rnn daarin te 
worden geexamineerd. 

16. De examens kunnen schriftelijk, prac
tisch en mondeling worden afgenomen. 

De mondelinge examens zijn openbaar, doch 
de examinandi mogen bij de examens geen 
toehoorder zijn. 

Het Jaatste lid van artikel 4, alsmede arti
kel 5, zijn op deze examens van toepassing. 

1 7. Tot het. afleggen van het propaedeutisch 
examen wordt gelegenheid gegeven voor de 
zomervacantie en na de zomervacantie en van 
het candidaatsexam cn voor de zomervacantie 
en op zoodanige andere tijden als door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken mocht 
worden vastgesteld. Onze Minister van Bin
nenlandsche Zaken is bevoegd te bepalen, dat 
beide examens in gedeelten, mits binnen den 
tijd van een jaar, kunncn worden afgelegd, 
overeen komstig eene door hem vast te stellen 
verdeeling der examenvakken in groepen . 

Orn tot eenig dee! dezer examens te worden 
toegelaten moet de exnminandns door het in
dienen van beboorlijk gewaarmerkte teeke
ningen of verslagen het bewijs hebben geleverd 
van voldoende practische beoefen ing der vak
ken, waarover het examen loopt. 

18. Tot het afleggen van h et ingenieurs
examen wordt gelegenheid gegeven voor de 
zomervacantie en verder op zoodanige andere 
tijden als door Onzen Minister van Birinen
landsche Zaken mocht worden vastgesteld. 

19. Zij, die na een of meer der in de arti
kelen 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 bedoelde examens 
met gunstig gevolg te hebben afgelegd, zich 
aan een der andere examens wenschen te 
onderwerpen, worden vrijgeste)d van die vak
ken, waarin zij reeds op een der voorafgaande 
examens in gelijke of hoogere mate dan voor 
het nieuwe examen wordt gevorderd, bewijzen 
van bekwaamheid hebben gegeven. 

20. Orn tot het examen te worden toege
laten wordt overlegging aan de afdeeling of 
aan haar voorzittend lid gevorderd van het 
bewijs, dat de daarvoor gevorderde som is 
betaald. 

21 . Ten bewijze dat het examen met gunstig 
gevolg is afgelegd, wordt een in de N eder
landsche taal gesteld getuigschrift of diploma 
verstrekt. Heeft de geexamineerde zich door 
meer dan gewone bekwaamheid onderscheiden, 
dan wordt dit in het getuigschrift of diploma 
aangeduid met de woorden : met lof. Staken • 
de stemmen over deze bijvoeging dan blijf t zij 
achterwege. 

22. Het getuigsch rift of diploma van het 
propaedeutisch examen wordt uitgereikt door 
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de afdeeling der algemeene wetenscbappen en 
dat van bet cand idaats- en ingenieurs-examen 
door de onderscbeiden vakafdeelingen. 

Afwijzing bij de examens gescbiedt Yoor 
ten boogste een jaar. 

!l 3. Van het doctoraat in de teclmische 
wetenschap. 

23. Orn tot de promotie te worden toege
laten wordt vereisc,bt: 

1°. bet bezit van een der diploma's vermeld 
in artikel 118 der booger-onderwijswet ; 

2<>. eventueel bet overleggen van een bewijs 
van practi cbe werkzaamheid ter beoordeeling 
van den promotor bedoeld in artikel 25; 

3°. bet schrijven van een proefschrift of bet 
vervaardigen van een proefontwerp of beide, 
met stellingen. 

24. R ei proefscbrift of bet proefontwerp en 
de stell ingen hebben betrekking tot de tech
niscbe wetenscbap. 

De taal, waarin h ct proefschrift en de stel
lingen worden gescbreven, is de N ederlandscbe, 
of wanneer de wenscbelijkheid daarvan , ter 
beoordeeling van rector-magnificu en a ses
soren mocbt blijken, een andere taal. 

25. Hem, die tot de promotie verlangt te 
worden toegelaten, wordt door rector-magni
ficu s en assessoren een der gewone hoogleeraren 
als promotor aangewezen, aan wiens goed
keuring bet proefschrift of bet proefontwerp 
en de stellingen worden onderworpen en die 
toe?.ict, dat daarin niets voorkomt, strijdig 
met de openbare orde of de goedc zeden. 

26. Zijn het proefschrift of bet proefont
werp en de stellingen door den promotor 
goedgekeurd, dan worden zij gedrnkt en rond
gedeeld en op den dag en bet ·uur, door den 
rector-magnificus te bepalen, verdedigd op de 
wijze bij artikel 27 vermeld. 

Dag en uur der promotie worden bekend 
gemaakt door aanplakking op de daarvoor 
door rector-magnificus en assessoron aan te 
wijzen plaats. 

27. De promotie wordt in bet openbaar 
gehouden. 

Zij is ter keuze van den promovendus pu
bl iek of privaat. 

De publieke promotie gescbiedt door en 
ten overstaan van den senaat na ve rd edig ing 
van bet proefscbrift of bet proefontwerp en 
de stellingen tegen de bedenkingen van alien, 
die tot het inbrengen daarvan verguuuing van 
den rector-magnificus bebben verkregen. 

De private promotie gescbiedt door den 
senaat, vertegenwoordigd door den rector
magnificus en den secretaris van den senaat 

en vijf door rector-magnificus en as essoren 
aan te wijzen gewone hoogleerareu, na verde
diging van het proefscbrift of bet proefont
werp en de stellingen voor die commissie. 

De promotie, zoowol de publieke als de 
private, duurt een UUl". 

Staken de stemmen over de toekenning van 
den doctoralen graad, dan wordt die niet toe
gekend. 

28. Omtrent de taal , waarin de verdediging 
van het proefschrift en de toekenning van 
den doctoralen graad geschieden , geldt bet 
tweede lid nn artikel 24. 

29. Hij, aan wien de doctorale graad is 
toegekend, ontvangt ten bewijze daarvan, een 
door den recior-magnificus en den secretaris 
van den senaat geteekend, in de Nederlandsche 
taal gesteld diploma, waarvan bet model door 
Onzen )[i nister ,an Binnenlandscbe Zaken 
wordt vastgesteld. 

Indien bij de promotie bewijzen van meer 
dan gewone bekwaambeid zijn gegeven, wordt 
in bet diploma vermeld, dat de doctorale 
graad 1net lof is toegekend. Sta ken de stemmen 
over deze bijvoeging, clan blijft zij acbterwege. 

30. De promotie kan te alien tijde plaat 
bebben, bebalve in de vacantien. 

Onze )Iinister nn Binnenlandsche Zaken 
is bevoegd, in biJzondere omstandigheden, op 
ad,ies van rector-magnificus en as es oren, te 
vergunnen, dat de promotie ook gednrende de 
,acantie gescbiede. 

Slotbepaling. 

31 . Het examen ter verkrijging van een 
getuigscbrift van bekwaambeid tot de studie 
aan de technische hoogescbool alsmede de 
examens aan de tecbni cbe boogeschool worden 
voor de eerste maal afgenomen in bet jaar 1906. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
betwelk in bet Staatablad zal worden goplaatst 
en waarvan afscbrift zal gezonden worden 
aan den Raad ,·an State. 

Het Loo, den 4den Juli 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. mn Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 

(Uit_qeg. 20 Juli 1905.) 

4 Juli 1905. BESLUIT, tot vernietiging van 
bet besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijsael van 23 Februari 1905, 4de af
deeling, n•. 608/648, waarbij ongegrond is 
verklaard bet beroep, ingesteld door A . H. 
COSTER te tad-A.l,nelo, tegen de weigering 
van eene vergunning voor den kleinhandel 
in sterken drank. ~. 228. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 Mei 1905, n°. 
4020, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende het besluit van Gedeputeerde Staten 
van OverijBBel ;,an 23 Februari 1905, 4de af
deeling, n°. 608/648, waarbij ongegrond is ver
klaard het beroep, ingesteld door A. H . CosTER 
te Stad-Almelo tegen de weigering van eene 
vergunning voor den kleinhandel in sterken 
drank; 

Overwegende, dat de beslissing van Gede
puteerde Staten voornoemd berust op de over
weging, dat in de localiteit, waarvoor A. H. 
COSTER de vergunning vroeg, een andere 
winkelnering wordt uitgeoefend, wijl daarin 
ook andere dan sterke drank ten verkoop in 
voorraad is en in het klein wordt verkocbt; 

Overwegende, dat A . H. CosTER voornoemd 
op 1 Januari 1904 handel dreef in sterken 
drank alleen bij hoeveelheden van ten minste 
twee liter en hem, wijl i"n de gerneente Stad
Almelo artikel 1, tweede lid, der Drankwet 
(Staatsblad 1904, n°. 235) van toepassing is, 
ingevolge artikel 63, 2de lid, dier wet slechts 
eene vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein voor gebruik elders clan 
ter plaatse van verkoop verleend zou kunnen 
worden; 

dat artikel 63, derde lid, van die wet in 
verband met artikel 8, eerste lid 15°., bepaalt, 
dat aan hem, die op 1 Januari 1904 handel 
dreef in sterken drank bij hoeveelheden van 
ten rninste twee liter, voormelde vergunning 
wordt geweigerd o. rn., wanneer zij wordt 
gevraagd voor eene localiteit, waarin eene 
andere winkelnering wordt uitgeoefend; 

dat volgens bet tweede lid van n•. 15 van 
artikel 8, eerste lid, dier wet ten aanzien van 
eene vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein voor gebruik elders dan 
ter plaatse van verkoop als andere winkelnering 
moet worden beschouwd de verkoop van 
anderen dan sterken drank voor gebruik ter 
plaatse van verkoop, in aansluiting waaraan 
artikel 36, eerste lid 4°. belet, dat verkoop 
van anderen dan sterken drank voor gebruik 
ter plaatse van verkoop geschiedt in eene 
localiteit, waarvoor eene vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in bet klein voor 
gebruik elders dan ter plaatse van verkoop 
is verleend ; 

dat, waar de wet ten deze slechts deze beide 
soorten van drankbandel tegenover elkander 
als andere winkelnering bescbouwt - betgeen 
blijkens de gescbiedenis der tot-standkoming 

1905, 

van artikel 36 is gescbied orn tegen te gaan 
den verkoop van sterken drank voor gebruik 
ter plaatse in strijd met de wet door hem, die 
eene vergunning beeft voor den verkoop van 
<lien drank voor gebruik elders - , de woorden 
nocb de geest der wet vorderen, dat die on
vereenigbaarbeid ten aanzien van eene ver
gunning voor den verkoop van sterken drank 
in bet klein voor gebruik elders dan ter plaatse 
van verkoop wordt uitgebrl'id tot andere 
vormen dan verkoop van anderen dan sterken 
drank; 

dat mitsdien ten aanzien van eene vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
bet klein voor gebruik elders dan ter plaatse 
van verkoop niet als andere winkelnering is 
te bescbouwen de verkoop van anderen dan 
sterken drank voor gebruik elders dan ter 
plaatse van verkoop ; 

dat dus aan A. H. CosTER de vergunning 
in strijd met de wet is geweigerd op grond, 
dat in de localiteit, waarvoor zij gevraagd 
werd, eene andere winkelnering wordt uitge
oefend; 

Gelet op art. 166 der Provinciale Wet; 
Den Raad van State geboord (advies van 

6 Juni 1905, n°. 21); 
Gezien bet nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandscbe Zaken van 29 J uni 
1905, n'', 5745, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
voorrneld besluit van Gedeputeerde Staten 

van OverijsBel van 23 Februari 1905, 4de af
deeling, n°. 608/648, te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in bet Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afscbrift aan den Raad van State rnedegedeeld 
zal worden. 

Het Loo, den 4den Juli 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl: Zaken, (get. ) KUYPER. 

(Uitgeg. 22 Juli 1905.) 

4 Juli 1905. BESLUIT, tot vernietiging van 
de besluiten van burgerneester en wet
bouders van Gendringen van 9 en 24 De
cember 1904, n°. 9 en 1, waarbij vergun
ningen voor den kleinbandel in sterken 
drank zijn verleend. S. 229. 

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

Binnenlandscbe Zaken van 18 Mei 1905, n°. 
4438, afdeeling Binnenlandscb Bestuur, be
treffende de besluiten van burgemeester en 
wetbouders van Gendringen van 9 en 24 De-

24 
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cember 1904, n°. 9 en 1, waarbij aan H. J. 
Vos te U/ft en J. W. KoK te Oer vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein voor gebruik ter plaatse van verkoop is 
verleend; 

Overwegende : 
dat op 9 en 24 December 1904 in de ge

meente Gendringen telkens eene vergunning 
beneden het vastgestelde maximum beschik
baar was; 

dat art. 14, vierdo lid, der Drankwet (Staats
blad 1904, n°. 235) bepaalt, dat, voor zoover er 
4clene vergunning beschikhaar is, welke niet 
kan worden verleend aan een op de lijst, be
doeld in art. 13, ingeschreven persoon, ter 
openbare kennis wordt gebracht, dat er eene 
vergunning beschikbaar is; 

dat zoodanige bekendmaking in de gemeente 
Gendringen in bovenbedoelde gevallen niet is 
geschied en de beide vergunningen dus zijn 
verleend in strijd met de wet; 

dat die vergunningen zijn verleend voor·den 
verkoop voor gebruik ter plaatse van verkoop; 

dat, vermits de gemeente Gendringen voor
komt op de lijst, door Gedeputeerde Staten 
van Gelderland vastgesteld ingevolge art. 17 
van voormelde wet (Provinciaal Blad van Gel• 
derland 1904, n°. 105), in die gemeente de 
onderscheiding van den kleinhandel in sterken 
drank, gemaakt in art. 1, 2de lid van die wet, 
niet van toepassing is ; 

dat mitsdien in die gemeente ve,·gunningen 
voor den verkoop voor gebruik alleen ter 
plaatse van verkoop niet verleend kunnen 
worden en de bovenbedoelde vergunningen 
ook uit dien hoofde zijn verleend in strijd met 
de wet; 

Gel et op art. 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 Juni 1905, n°. 16) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 29 Juni 1905, 
n°. 5947, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermelde besluiten van burgemeester 

en wethouders van Gendringen van 9 en 24 
December 1904, n°. 9 en 1 te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en waarvan 
afschrift aan den Raad van State gezonden zal 
worden. 

Het Loo, den 4den Juli 1905. 
(get.) WILHELMI A. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 
(Uitgeg. 19 Juli 1905.) 

4 Juli 1905. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 16 Februari 1905, n°. 2, waarbij 
ongegrond is verklaard het beroep, inge
steld door A. HoR MAN JR., te Baarn , 
tegen de weigering van eene vergunning 
voor den kleinhandel in" sterken drank. 
S. 230. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordrachi van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Mei 1905, n°. 
3656, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 16 Februari 1905, n°. 2, waar
oij ongegrond is verklaard het beroep, inge
steld door A. HORSMAN JR. te Baarn, tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders 
dier gemeente van 29 November 1904 tot 
weigering van eene vergunning voor den klein
handel in sterken drank; 

Overwegende : 
dat de beslissing van Gedeputeerde Staten 

van Utrecld berust op de overweging, dat in 
de localiteit, waarvoor A. HORSMAN JR. de 
vergunning vroeg, een andere winkelnering 
wordt uitgeoefend, wijl daarin een wijnhandel 
wordt gedreven; 

Overwegende : 
dat A. HORSMAN JR. voornoemd op 1 

Januari 1904 handel dreef in sterken drank 
alleen bij hoeveelheden van ten minste twee 
liter en hem, wijl in de gemeente Baarn arti
kel 1, tweede lid, der Dran_kwet (Staatsblad 
1904, n°. 235) van toepassing is, ingevolge 
artikel 63, 2de lid, dier wet slechts eene ver
gunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein voor gebruik elders dan ter plaatse 
van_ verkoop verleend zou kunnen worden ; 

dat artikel 63, 3de lid, van die wet in ver
band met artikel 8, eerste lid, 15°. , bepaalt, 
dat aan hem, die op 1 Januari 1904 handel 
dreef in sterken drank bij hoeveelheden van 
ten minste twee liter, voormelde vergunning 
wordt geweigerd o. m. wanneer zij wordt ge
vraagd voor eene localiteit, waarin eene andere 
winkelnering wordt uitgeoefend; 

dat volgens het tweede lid van n°. 15 van 
artikel 8, eerste lid, dier wet ten aanzien van 
eene vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein voor gebruik elders dan 
ter plaatse van verkoop als andere winkolnering 
moet worden beschouwd de verkoop van ande
ren dan sterken drank voor gebruik ter plaatse 
van verkoop, in aansluiting waaraan artikel 36, 
eerste lid, 4°. belet, dat ve rkoop van anderen 
dan sterken drank voor gebruik ter plaatse 
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van verkoop geschiedt in eene localiteit, waar
voor eene vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik elders 
dan ter plaatse van verkoop is verleend ; 

dat, waar de wet ten deze slechts deze beide 
soorten van drankhandel tegenover elkander 
als andere winkelnering beschouwt, hetgeen 
blijkens de geschiedenis der tot-standkoming 
van artikel 36 is geschied om tegen te gaan 
den verkoop van sterken drank voor gebruik 
ter plaatse van verkoop in strijd met de wet 
door hen, die eene vergunning heeft voor den 
verkoop van dien drank voor gebruik elders, 
de woorden noch de geest van de wet vorderen, 
clat die onvereenigbaarbeicl ten aanzien van 
eene vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in bet klein voor gebruik elders dan ter 
plaatse van verkoop wordt uitgebreid tot 
andere vormen van verkoop van anderen clan 
sterken drank; 

dat mitsclien ten aanzien van eene vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
het klein voor gebruik elders dan ter plaatse 
van verkoop niet als andere winkelnering is 
te beschouwen de verkoop van anderen dan 
sterken drank voor gebruik elders dan ter 
plaatse van verkoop ; 

dat dus aan A. HORSMAN JR. de vergunning 
in strijd met de wet is geweigerd op grond , 
dat in de localiteit, waarvoor zij gevraagd 
werd, eene andere winkelnering wordt uitge
oefencl; 

Gelet op art. 1'>6 der Provinciale Wet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 Juni 1905, n° . 22) ; 
Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 29 J uni 1905, 
n°. 5746, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
voormeld besluit van Gedeputeerde Staten 

van Utrecht van 16 Februari 1905, n°. 2, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
clat in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het L oo, den 4den Juli 1905. 

(get.) WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) KUYPER. 

(Uitgeg . 22 Juli 1905.) 

5 Juli 1905. BESLUI'I', tot vaststelling van 
een bijzoncler reglement van politie voor 
de Buitenhaven te Scheveningen. S. 231. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 28 o
vember 1904, L •. E. E. , Afdeeling W aterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en artikel I van bet algemeen 
reglement van politie voor rivieren, kanalen, 
haven s, sluizen, bruggen en daartoe behoorende 
werken, onder beheer van het Rijk, vastgesteld 
bij de Koninklijke besluiten van 13 Augustus 
1891 (Staatsblad n°. 158), 17 April 1894 (Staats
blad n°. 57), 23 April 1897 (Staatsblad n°. 105), 
8 Juli 1897 (Staatsblad n°. 174) en 24 Juni 1905 
(Staatsblnd n°. 217).; 

Gezien de wet van 24 Juli 1899 (Staatsblad 
n°. 194) tot aanleg en onderhoud van eene 
visschershaven te Scheveningen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 December 1904, n°. 11; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor: 
noemden Minister van 1 Juli 1905, L•. M, 
Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het navolgencl : 

BIJZONDER REGLEMENT VAN 
P O LIT I E voor de buitenhaven te Sche
veningen. 

Art. 1. ln clit reglement wordt door Buiten
haven te Scheveningen verstaan de visscbers
haven met al de daartoe behoorende werken, 
zeewaarts van de lijn, vormende de scheiding
tusschen buiten- en binnenhaven, op bet ter
rein door merkteekenen aangegeven. 

2. De Buitenhaven mag niet anders gebe?:igd 
worden dan als doorvaart uit zee naar de 
Binnenhaven en omgekeerd. 

H et is den scbippers verboden met hunne 
vaartuigen in de Buitenhaven stil te liggen, 
te landen, te laden of te lossen. 

Dit verbod is niet van toepassing op vaar
tuigen, ten behoeve van de werken der Buiten
haven van Rijkswege of bij aannemers van 
die werken in gebruik. 

3. Overtreding van de bepalingen van dit 
bijzonder reglement wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste v fjfti_q _qulden. 

4 . Dit reglement treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst, en 

24* 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 5den Juli 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Handel enNijve:rheid, 
(get.) DE MAREZ OYENS. 

(Uitgeg. 15 Juli 1905.) 

7 Juli 1905. BESLUI'l', tot voorkoming van 
gelijktijdig genot van tijdelijke uitkeering 
of rente ingevolge de Ongevallenwet 1901 
en pensioen, onderstand, wedde of beloo
ning ten laste van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indie:, Su1·iname of Cura,ao. 
s. 232. 

W1J WILHELMINA, uz. 

Overwegende_ dat het wenschelijk is maat
regelen te treffen tot voorkoming van gelijk
tijdig genot van tijdelijke uitkeering of rente 
ingevolge de Ongevallenwet 1901 en pensioen, 
onderstand, wedde of belooning ten Jaste van 
de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie, Suri
name of Owra,ao ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 8 Mei 1905, Li tt. F , n°. 40; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Mei 1905, n° . 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 .Juli 1905, Litt. F, 
h 0 • 8; 

Gelet op de wet van 24 Juli 1903 (Staatsblad 
n°. 245) en op Ons besluit van 9 Juni 1904 
(Staatsblacl n°. 119) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
Art. 1. Indien aan personen, die eene wedde 

of belooning voor verricht wordenden arbeid ten 
Jaste van de geldmiddelen van Nederlandsch
Indie, Su1·iname of Cura,ao . genieten, eene 
tijdelijke uitkeering of eene rente ingevolge 
de Ongevallenwet 1901 wordt toegekend, wordt 
over den t ijd, gedurende welken 'beide gelijk
tijdig zouden worden genoten, het bedrag der 
uitkeering of der rente in mindering gebracht 
van de wedde of beloon ing. 

Wij behouden ons voor, wanneer in buiten
gewone gevallen de in dit artikel bedoelde in
houding onbillijk mocbt voorkomen, telkens 
te bepalen dat zij gebeel of ten deele acbter
wege zal blijven. 

2 . Indien eenig feit aanleid ing geeft tot bet 
toekennen aan den getroffene zoowel van eene 
tijdelijke uitkeering of van eene rei1te inge
volge de Ongevallenwet 1901 als van pensioen 
of onderstand ten laste van de geldmiddelen 
van Nederlandsch-Indie, Suriname of Citrafao, 
wordt over den tijd , gedurende welken beide 

gelijktijdig zouden worden genoten, bet bedrag 
der uitkeering of der rente in minder~g ge
bracht van het pensioen of den onderstand. 

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

Het L oo, den 7den Juli 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, (get. ) lDENBURG. 

(Ui(qeg . 22 Juli 1905.) 

7 Juli 1905. BESLUI'.l', boudende wijziging van 
het Algemeen Reglement op den loods
dienst en het Bijzonder Reglement op den 
loodsdienst in h et Vlde district (Monden 
der Schelde), vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van den 22sten Januari 1902 (Staats
blad n°. 5) en wat eerstgemeld reglement 
betreft, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van den 24sten December 1904 
(Staatsblad n°. 264). S. 233. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Marine van den 9den J uni 1905, bureau G, n°. 52; 

Gezien de wet v n den 20sten Augustus 1859 
(Staatsblad n°. 93), gewijzigd bij de wet van 
den 6den April 1875 (Staatsblad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den '..!7sten J uni 1905, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Marine van den 4den Juli 1905, 
bureau G, n°. 55; 

H ebben goedgevonden en verstaan, 
Met ingang van den eersten Augustus 1905 

met wijziging van het Koninklijk besluit van 
den 2'2sten J anuari 1902 (Staatsblad n°. 5) 
krachtens artikel 2 der eerstgenoemde wet, voor 
zooveel betreft het bij gezegd besluit vastge
stelde en bij dat van den 24sten December 
1904 (Staatsblad n°. 264) laatstelijk gewijzigde 
Algemeen Reglement op den loodsdienst en 
het mede bij eerstgenoemd besluit vastgestelde 
Bijzonder Reglement op den loodsdienst in 
het Vlde district (Monden der Scheide), de 
hierna genoemde artikelen van de bovenver
melde Reglementen te wijzigen als volgt, 

Alge,neen Reglenient. 

Artikel 4 , ,,roeiers" te vervangen door 
,, roeiers der lste en 2de klasse" . 

Artikel 7, 2de lid, ,,roeiers" te vervangen 
door ,,roeiers der l ste en 2de klasse". 
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Artikel 8, als 3de lid in te voegen : 
,. De roeiers der lste en 2de klasse worden 

gekozen uit flinke varensgezellen van onbe
rispelijk gedrag." 

Bijzonder Reglement. 

Artikel 6, 2de gedeelte, wordt gelezen : 

B. Voor den binnenloodsdienst. 

Standplaats Vlissingen: 
1 loodsschipper der 2de klasse, 
20 binnenloodsen, 
4 kwartiermeesters, 
matrozen en roeiers der lste en 2de klasse, 

naar behoefte. 
Van dit personeel worden te Antwerpen ge

detacheerd: 1 kwartiermeester, eenige binnen
]o;)dsen en de roeiers der 2de klasse. 

Standplaats 'l'er Neuzen: 
6 binnenloodsen, 
roeiers der 2de klasse, naar behoefte. 

Standplaats Zierikzee , 
3 binnenloodsen, tevens toegelaten tot het 

loodsen naar zee. 
Hulploodsen, naar behoefte. 
Artikel 7, laatste regel, voor ,.3 kwartier

meesters" te lezen .,4 kwartiermeesters". 
Onze Minister van Marine is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatscowrant geplaatst 
en in afschrift medegedeeld zal worden aan 
den Raad van State, aan de Algemeene Reken
kamer en aan Onze Ministers van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Financien en 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid tot in-
formatie. ' 

Het Loo, den 7den Juli 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De llfinister van llfarine, (get. ) ELLIS. 

(Uit,qe_q. 11 Juli 1905.) 

12 Juli 1905. BESLUIT, bepalende het tijdstip, 
waarop de wet van 22 Mei 1905 (Staats
b/.acl n°. 143), houdende bepalingen tot be
veiliging bij het uitvoeren van bouwwerken 
onder grooteren dan den atmosferischen 
luchtdruk, in werking treedt. S. 234. 

De inwerkingtreding is bepaald op 18 Juli 1905. 

13 Juli 1905. BEBLUI'J', tot nadere wijziging 
en aanvulling van het algemeen reglement 
voor den dienst op de spoorwegen, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 27 Octo
ber 1876 (S faatsblad n°. 183), zooals dit 
laatstelijk werd aangevuld bij Koninklijk 
besluit van 7 April 1903 (Staatsblad n°. 96). 
S. 235. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 6 Mei 
1905, L•. D. D ., afdeeling Spoorwegen; 

Gezien bet Koninklijk besluit van 27 Octo
ber 1875 (Staatsblad n°. 183), zooals dit laatste
lijk werd aangevuld bij Koninklijk besluit van 
7 April 1903 (Staatsblacl n°. 96) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 J uni 1905, n°. 21); 

Gelet op het nacler rapport van Onzen voor
noemclen Minister van 7 Juli 1905, L•. K, af
cleeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 October 1905 : 
Het algemeen reglement voor clen dienst op 

de spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 27 October 1875 (Staatsblad n°. 183), 
zooals dit reglement is gewijzigd en aange
vuld bij de Ko]!inklijke besluiten van 4 April 
1880 (Staatsblad n°. 36), 11 September 1882 
(Staatsblad u0 • 126), 25 Januari 1884 (Staatsblad 
n°. 10), 25 November 1885 (Staatsblad n°. 196), 
26 Maart 1887 (Staatsblad n°. 44), 1 Juli 1890 · 
(Staatsblad u0

• 104), 19 April 1892 (Staa tsblad 
u0

• 89), 26 Maart 1898 (Staatsblad u 0
• 68), 9 Fe

bruari 1899 (Staatsblad n°. 69), 6 October 1899 
(Staatsblad n°. 214) en 7 April 1903 (Staatsblad 
n°. 96), te wijzigen en aan te vullen als volgt: 

I. Artikel 113 te lezen als volgt: 
1. De bearnbten en bedienden van de spoor

wegdiensten, die in aanraking komen met het 
publiek, zijn gedurende de uitoefening van 
bunnen dienst van eene dienstkleecling of een 
clienstonclerscheidingsteeken voorzien. 

2. De stationschefs en bunne plaatsver
vangers dragen een roode pet gedurende den 
dienst der treinen. 

3. De dienstkleecling en het clienstonder
scheidingsteeken worden door cle bestuurders 
der spoorwegdiensten vastgesteld; eene be
schrijving claarvan wordt aan den Raad van 
toezicht medegedeeld. 

II. Artikel 116 te lezen : 
1. Door ,.nacht" wordt in dit reglement 

verstaan de t ijcl tusschen zonsondergang en 
zonsopgang. 

2. Door ,.gedurende den dienst" en ,.dienst
tijd" wordt in dit reglement, met uitzondering 
van het tiende boofdstuk, verstaan de tijd, 
verloopende van het afrijden van den vroegsten 
trein des voormiddags tot den laatsten des 
namiddags. 

ill. Artikel 119 te lezen : 
Van de bepalingen van de artikelen 3, derde 

alinea, 8 laatste alinea, 15, 27 eerste alinea, 
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68, 75, 79, 81, 103, 107 eerste alinea en 113 
kan door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid ontheffing worden verleend. 

IV. Achter artikel 120 op te nemen: 

HOOFDSTUK X. 

Voorschriften betrejfende de dienst- en ,·usttijden 
van de beambten en bedienden der spoorweg

diensten. 

Art. 121. 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan : 
2. Onder ,,beambten en bedienden" alle per

sonen, die bij spoorwegondernemingen in dienst 
zijn, met uitzondering van : 

a. de bestuurders, de secretarissen en de 
hoofden van takken van dienst of afdeelingen; 

b. de inspecteurs, de ingenieurs, de contro
leurs van de comptabiliteit, de controleurs en 
opzichters van den locomotief-, trein-, wagen
en telegraafdienst, de opzichters-machinist, de 
werkmeesters, de opzichters van den weg en 
van de seinen, de verificateurs der depots, de 

· dep6thouders en de dep6tmeesters ; 
c. de adjuncten en, het personeel, werkzaam 

op de bureelen van de onder a en b genoemden; 
d. de alleen met het houden van toezicht 

belaste chefs en adjunct-chefs van groote 
stations, door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord, aan te wijzen, de 
agenten op stations en handelsagenten; 

e. het personeel, werkzaam aan de infor
matiebureaux, de bestelkantoren, de magazijuen 
en de werkplaatsen. 

3. Onder ,,diensttijd" de tijdruimte gelegen 
tusschen het oogenblik, waarop de beambte of 
bediende aanwezig moet zijn om zijnen dienst 
te begiuuen en dat, waarop hij zijn werk kan 
verlaten tot bet genieten van den in artikel 126 
te vermeldeu onafgebroken rusttijd. Indieu 
echter aan eenen heambte of bedieude te zijner 
standplaats omstreeks het midden van den 
dag een onafgebroken rusttijd van ten minste 
vier (4) ureu wordt toegestaan, wordt de helft 
van dien rusttijd, tot ten hoogste drie (3) uren, 
niet als dieusttijd in rekening gebracht. 

4. Onder ,,rusttijd" of ,,rustdag" de tijd
ruimte, waarin de beambte of bediende geheel 
vrij is van elken dienst en van elke bemoeienis 
met den spoorweg. 

5. Outler ,,etmaal" het tijdsverloop van 
middernacht tot middernacht. 

6. Onder ,,tijdvak van een zeker aantal 
achtereenvolgende etmalen" elk willekeurig 
gekozen tijdvak van dien duur. 

Art. 122. 1. Ten opzichte van beambten en 
bedienden, wier diensten naar het oordeel van 

den Minister van Waterstaat, Handei en Nij
verheid, bestuurders van den spoorwegdienst 
gehoord, medebrengen, dat zij onafgebroken 
inspannenden arbeid te verrichten hebben, 
geldt het volgende: 

2. Geen dieusttijd mag meer bedragen dan 
tien (10) uren. 

3. In elk etmaal mag de gezamenlijke duur 
van de diensttijden niet meei bedragen dan 
tien (10) uren. 

Art. 123. 1. Ten opzichte van seinhuis
wachters, wissel wachters en rangeerders, wier 
diensten naar het oordeel van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, be
stuurders van den spoorwegdienst gehoord, 
medebrengen, dat zij inspannenden arbeid te 
verrichten hebben, geldt het volgende: 

2. Geen diensttijd mag meer bedragen dan 
twaa!f (12) uren. 

3. In elk etmaal mag de gezamenlijke duur 
van de diensttijden niet meer bedragen dan 
twaalf (12) uren . 

Art. 124. Voor de beambten en bedienden 
gedurende hunnen geheeleu diensttijd of een 
dee! daarvan belast met de bewaking van den 
weg, mag geen diensttijd meer bedragen dan 
zestien (16) uren. 

Art. 125. 1. Ten opzichte van alle overige 
beambten en bedienden geldt het volgende: 

2 . Geen diensttijd mag meer bedrageu dan 
zestien (16) uren. 

3. In elk tijdvak van veertien (14) achter
eenvolgende etmalen mag de gezamenlijke 
duur van de diensttijden niet meer bedragen 
dan een honderd acht en zestig (168) uren. 

Art. 126. 1. Aan de beambten en bedienden 
moet tusschen elke twee opeeuvolgende dienst
tijden een onafgebroken rusttijd worden ge
laten van ten minste tien (10) uren. 

2. Op de door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord, te bepalen stations, 
halten, baanvakken of posten kau voor de 
door hem aan te wijzen beambten of be
dienden die onafgebroken rusttijd tot ten 
minste negen (9) onderscheidelijk acht (8) 
uren worden beperkt. 

3. Aan de beambten en bedienden moeten 
boven de in het eerste en tweede lid van dit 
artikel bedoelde rusttijden, gedurende den 
diensttijd de noodige korte rustpoozen voor 
het gebruiken van de maaltijden worden toe
gestaan. Deze bepaling is niet van toepassing, 
indien de diensttijd niet meer dan zes (6) uren 
bedraagt. 

Art. 127. Het is verboden eene vrouw tus
schen tien (10) ure des namiddags-jm vijf (5) 
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ure des voormiddags te laten dienst doen als 
wacb'teres. 

Art. 128. 1. De beambten en bedienden ge
nieten, hetzij elke tweede week, betzij elke 
derde week des Zondags eenen rustdag van 
ten minste vier en twintig (24) uren , waarvan 
ten minste acbttien (18) uren vallen binnen 
bet etmaal van den Zondag, en in bet laatste 
geval boveudien ten minste negen (9) rust
dagen, elk van ten minste dertig (30) uren, in 
bet jaar. 

2. Het taat echter aan bestuurders van de 
spoorwegdiensten vrij, aan beambten en be
dienden , op locomotieven werkzaam, aan sein
huiswacbters, rangeerders en wisselwacbters 
elke vierde week des Zondags eenen rustdag 
toe te kennen van ten minste acbt en twintig 
(28) uren, waarvan ten minste twee en twintig 
(22) uren vallen binnen bet etmaal van den 
Zondag, en bovendien ten minste dertien (13) 
rustdagen, elk van ten minste dertig (30) uren, 
in bet jaar. 

3. V oor beambten en bedienden bebocirende 
tot een kerkgenootschap, dat den wekelijkscben 
rustdag niet op Zondag viert, wordt, wanneer zij 
aan bestunrders van den spoorwegdienst bun 
verlangen daartoe bebben kenbaar gemaakt, de 
Zondag als rustdag :vervangen door den dag, 
die door bun kerkgenootscbap als wekelijksche 
rnstdag is aangewezen. 

A,·t. 129. De Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverbeid is bevoegd van de bepalingen 
van de artikelen l:.!6, 127 en 128 geheel, ten 
deele of voorwaardelijk ontbeffing te verleenen 
voor de beambten en bedienden van minder 
belangrijke stations, halten en posten, zoomede 
voor die beambten en bedienden, welke ge
durende bnnnen diensttijd niet onafgebroken 
werkzaam zijn . 

A,·t. 130. 1. De dienst• en rusttijden der be
ambten en bedienden worden opgenomen i11 
dienstroosters, waarin achter den naam van 
elk bunner melding gemaakt worclt van de 
strekking, de clagteekening en bet nummer cler 
hem bctreffende bescbikkingen van den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
kracbtens de artikelen 122, 123, 126 en 129 
genomen. 

2. Aan elk station, elke balte en elken post 
worden de dienstroosters betreffende de aldaar 
geplaatste beambten en bedienden binnen vier 
(4) weken na bet in werking treden van eene 
nieuwe dienst,·egeling op eene zichtbare plaats 
opgebangen. 

3. Door of van wege bestuurders der spoor
wegdiensten worden registers aangelegd en 
geregelcl bijgehouden waarin voor elken be• 

ambte of bediende, werkzaam op treinen of 
op locomotieven, wordt aangeteekend tusschen 
welke tijdstippen bij dagelijks dienst heeft ge
daan en gedurende zijnen diensttijd een onaf
broken rusttijd te zijner standplaats van ten 
minste vier (4) uren mocht bebben genoten. 
Aanteekening van bedoelden onafgebroken 
rusttijd wordt ecbter niet vereiscbt, in geval 
de bepalingen van dit hoofdstuk te zijnen op
zichte zouden zijn opgevolgd , ook wanneer 
die gebeele rusttijd als diensttijd in rekening 
gebracbt werd. De registers worden ingericht 
naar een model, dat door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, bestuurders 
van den spoorwegdienst g!)boord, wordt vast
gesteld. Aan de leden van den Raad van toe
zicht en de ambtenaren onder hen met bet 
dagelijksch toezicbt belast, wordt te alien tijde 
op bun verlangen inzage van die registers 
verstrekt. 

Art. 131. 1. Van bet bepaalde bij of krach
tens de artikelen 122, 123, 124, 126, 126, 127 
en 128 kan worden afgeweken, wanneer dit in 
bet belang van de behoorlijke uitoefening van 
den dienst of van de veiligheid van bet ver
keer noodzakelijk is en de afwijking niet door 
bet nemen van andere maatregelen kan wor
den voorkomen. 

2. Van wege de bestuurders van de spoor
wegdiensten wordt van elke afwijking binnen 
acbt (8) dagen mededeeling gedaan aan den 
Raad van toezicht. 

Art. 132. De bepalingen van artikel 128 zijn 
niet van toepassing op aflossingspersoneel, 
hetwelk niet meer dan vier (4) uren per et
maal bij den spoorwegdienst werkzaam is. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverbeid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad geplaatst 
en in afscbrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

H et Loo, den 13den Juli 1905. 

(!Jet.) WILHELMINA. 

De Min . van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(!Jet. ) DE M AREZ 0YENS. 

(Uitgeg. 26 Juli 1906.) 

13 Juli 1905. BESLUIT, bepalende de bekend
making in bet Staatsblad van bet besluit 
van den Khedive van Egypfe van 17 April 
1906, boudende wijziging van artikel 16 
van bet Reglement op de organi atie der 
gemengde rechtspraak daar te lande. S. 236. 

WI.J WILHELMINA, ENZ. 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat bij de wet van 20 l<,ebruari 1891 (Staats
blacl n°. -40) is goedgekeurd de aanvaarding, 
nameJJ s de ederlaJJdsche RegeeriDg, van het 
oJJtwerp-decreet der Egyptische Regeering tot 
wijziging o. a. van artikel 16 vaJJ het Regle
ment op de orgaJJisatie der gemengde recht
spraak daar te lande ; 

Overwegende, dat voorzegde wij7,igiJJg thaJJs 
door alle daarbij betrokkeJJ Staten is aanvaard ; 

Gezien het besluit van Zijne Hoogheid den 
Khedive van Egypte dd. 17 April 1905, waarbij 
voormelde wijziging is afgekoJJd igd, van welk 
besluit een afdruk hieraan gehecht is; 

Gelet op artikel 59, eerste lid , der Grondwet; 
Op de voordracht van Onzen MiJJister vaJJ 

Buitenlandsche Zaken van den 7den Juli 1905 
n°. 5665, Directie van het P rotocol ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergemelde wijzig ing te bekrachtigen en 

de bekendmaking daarvan te bevelen door de 
plaatsing van dit besluit in het Staa tsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algem.een Bes tuur, zijn belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met a e uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het L oo, den 13den Juli 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

1Je Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) W . M. v. W nm:. 

(Uitge,q. 29 Ju li 1905.) 

DECRET. 

.Nous, Khedive d 'Egypte, 
Vu le Reglement d'organisation judiciaire 

ponr les proces mixtes en Egypte ; 
Apres accord intervenu entre N otre Gouver

nement et les Puissances qui ont adhere a la 
Reforme J udiciaire ; 

Sur la propostion de N ot re Ministre de la 
Justice et l 'qvis conforme de N otre Conseil 
des Ministres , 

DEORETON S : 

Art. 1. L'article 16, titre I, du Reglement 
d'organisation judiciaire est modifie comme 
suit : 

,,Article 16. L es lungues judiciaires em
ployees devant les Tribunaux pour les plai
doiries et la redaction des actcs et sentences 
sont: l 'arabe, l' anglais, le frans<,ais et l'italien." 

2. Oette disposition entrera en vigueur un 
mois apres la publi cation qui en sera faite .dans 
Jes formes prevues par !'article 35, titre I , du 
Reglement d'organisation judiciaire. 

3 . .Notre Minisire de la Justice est charge 
de !'execution du present decret. 

Fait au palais d ' Abdine, le 17 avril 1905. 
(get. ) ABBAS HILMI. 

Par le Khedive : 
L e President du Conseil des Ministres, 

(get. ) M0US'fAPHA FHEMY. 
L e Ministre des Ajfaires Etrangeres, 

(get.) BOUTROS GHALI. 
Le Ministre c/e la Justice, 

(get. ) IBRAHIM F ou,rn . 

14 Juli 1905. BESLUIT tot vernietiging rnn 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van Muiden van 14 F ebruari 1905, tot 
intrekking der vergunning voor den klein
handel in sterken drank van L . P . C. BrJ
LEVELD. S. 237. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Mei 1905, n°. 
4131, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, bet1·ef
fende het besluit van burgemeester en wet
houders van Muiden van 14 Februari 1905 tot 
intrekking der vergunning voor den kleinhan
del in sterken drank van L. P . C. BIJLEYELD 
aldaar ; 

Overwegende, dat die vergunning is inge
trokken op g rond van een schrif telijke verkla
ring van afstand, onderteekend door den cu
rator in het failli ssement van L. P . C. BrJLE
VELD voornoemd ; 

dat een vergunning voo1· den kleinhandel in 
sterken drank is een opheffing van een verbod 
van verkoop van dien drank, welke ingevolge 
artikel 24 der Drankwet (Staatsblacl 1904, n°. 
235) behoudens de daar ve rmelde uitzonderin
gen , uitsluitend geldt voor den persoon des 
verzoekers ; 

dat zoodanige vergunning dus niet is een 
vermogensrecht ; 

dat , vermits het faill issement ingevolge ar
tikel 20 der wet van 30 September 1893 (S taats
blad n°. 140) op het failli ssement en de sur
seauce van betaling, gewijzigd ~ij de wet van 
6 fleptember 1895 (Sta.atsblad n°. 155), omvat 
uitsluitend het geheele vermogen van den 
schuldenaar, de vergunning voor den kleinhan
del in ~te rken drank - wijl niet behoorende 
tot het ve rmogen - blijft buiten het failli s
sement ; 

dat de curator in een faillissement derhalve 
niet bevoegd is, afstand te doen van de ver
gunning voor den kleinhandel in sterken drank 
van den schuldenaar; 

dat de vergunning van L. P. 0 . Br.JLEVELD 
dus in strijd met de wet is ingetrokken ; 
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Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 J uni 1905, n•. 19); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 11 Juli 1905, 
n•. 6370, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van burgemeester en 

wethouders van Muiden van 14 Februari 1905 
te vern ietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatst en waarvan af
schrift aan den Raad van State gezonden zal 
worden. 

Het Loo, den 14den Juli 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 28 Juli 1905.) 

14 Juli 1905. BEsLurr, houdende vaststelling 
van het bijzonder recht, te beffen van 
suiker, herkomstig uit Janden, die premien 
op de productie of den uitvoer daarvan 
verleenen. S. 238. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 11 Juli 1905, n•. 67, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gelet op artikel 4 der overeenkomst be
treffende de suikerbelasting, goedgekeurd bij 
de wet van 12 Januari 1903 (Staatsblad n•. 18); 

Gezien de mededeelingen van de Belgische 
Regeering nopen8 het bedrag van het bijzonder 
recht, dat volgens de scbatting der Permanente 
Co=issie, ingesteld bij artikel 7 der voor
melde overeenkomst , van de gepremieerde 
su ikers moet worden gebeven; 

Gezien artikel XVI der wet van 24 Juli 1903 
(Staatsblad n•. 248) ; 

H erzien Onze besluiten van 22 Augustus 1903 
(Staatsblad n•. 259), 22 September 1904 (Staats
blad n•. 225) en 4 Mei 1905 (Staatsblad n•. 135); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1 . De nit de hie~onder genoemde Jan

den herkomstige suiker is, per 100 kilogram, 
aan het daarnaast vermelde bijzoncler invoer
recbt onderworpen. 

Argentijnsche Republiek: 
geraflineerde suiker of suiker waarvan betgetal 

polarisatiepercenten 96 of daarboven is. f 9.55 
niet geraflineerde suiker of suiker 

waarvan bet getal polarisatiepercenten 
beneden 96 blijft ,, 7 .22 

kandij 5,04 

Australische Bond: 
ruwe suiker . 
geraflineerde suiker 
Canada: geraflineerde suiker 
Chili: 

. f 0.45 
" 2.70 
,, 1.74 

geraflineerde suiker, in stukken of 
gemalen ,, 6.48 

witte suiker, gekorrelde of gemalen. ,, 5.21 
gekorrelde suiker afkomstig van het 

lste product en lompen. ,, 3.09 
ruwe suiker (chancaca of concreto). ,, 2.87 
Costa Rica: 
witte suiker . 
andere suiker , geraflineerd . 
andere suiker, ruw. 
Denemarken: 
ruwe suiker . 
geraflineerde suiker 
Japan: kandij. 
Rtnneniii: 
ruwe suiker . 
gernfilneerde suiker 
Rusland: 

,, 9.84 
,, 7.20 
,, 7.32 

0.84 
1.68 

,, 1.25 

8.52 
,, 10.80 

suiker van ten minste 99 pCt. gehalte ,, 3.90 
3.43 
2.96 

88 " 
,, minder dan 88 ,, 

Spanje: alle suiker. 
Staten, die te zamen vormen de Zuid

Afrikaansche tolunie (Kaapkolonie, Na-
tal, Transvaal , Oranjerivier-kolonie , 
Zuid-Rodesia, Basutoland en Buchua
naland) : 

12.96 

ruwe suiker . . . ,, 0.98 
geraffineerde suiker . ,, 1.87 
2 . Dit besluit treedt terstond in werk ing. 

Alsdan vervallen Onze besluiten van 22 Augus
tus 1903 (Staatsblad n•. 259), :.!2 September 1904 
(Staafsblad n•. 225) en 4 Mei 1905 (Staatsblad 
n•. 135). 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

H et Loo, den 14den Juli 1905. 

(.get.) WILHELMI A . 

De Minister van Financiiin, 
(get. ) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uitgeg. 27 Juli 1905.) 

15 Juli 1905. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de ,,Loodspensioen
wet 1905" in werking treedt. S. 239. 

De iltwe:rkingtreding der wet van 6 Juni 1905, 
S. 172, is bepaald op 1 Augustus 1905. 
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17 Juli 1905. BESLUIT, boudende aanwijzing 
van sterke dranken, die bij geringere boe
veelbeid dan twee deciliter verkocbt kun
nen worden kracbtens eene vergunning 
voor den verkoop, bedoeld bij letter b van 
bet tweede lid van art. 1 der Drankwet. 
s. 240. 

WIJ W ILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 18 Mei 1905, n•. 4528, 
afdeeling Binnenlandscb Bestuur; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 1, vierde 
lid, der Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 236) 
door Ons kan worden bepaald, welke bitters 
en dergelijke alcobolboudende dranken, die 
alleen na toevoeging aan anderen sterken drank 
worden gebruikt, bij geringere hoeveelbeid 
dan twee deciliter verkocht kunnen worden 
kracbtens eene vergunning voor den verkoop, 
bedoeld bij letter b van bet tweede lid van 
genoemd artikel ; 

Den Raad van State geboord (advies . van 
23 J uni 1905, n•. 42); 

6-ezien bet nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 13 Juli 
1905, n•. 6282, afdeeling BinnenlandscbBestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. t. Bij geringere boeveelbeid dan twee 

deciliter kunnen kracbtens eene vergunning 
voor den verkoop, bedoeld bij letter b van het 
tweede lid van artikel 1 der Drankwet, ver
kocbt worden vloeistoffen, die een alcohol
gebalte bebben van ten minste vijf en zestig 
ten bonderd en bij verdunning met water tot 
een sterkte van twee en veertig ten bonderd 
troeb11l worden, mits zij worden verkocht met 
inacbtneming van bet bepaalde in bet volgend 
artikel. 

2 . De verkoop mag slecbts geschieden in 
gesloten, over kurk en bovenrand van den bals 
door metalen doppen of lak omsloten flesschen, 
kannen of kruiken, welke voorzien zijn van 
een etiket, vermeldende den naam van den 
fabrikant; de plaats, waar zij vervaardigd zijn, 
benevens den naam, waaronder zij in den 
handel worden gebracbt. 

Ooze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afscbrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 17den Juli 1906. 
(get.) WILHELMI A. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (qet. ) KUYPER. 
(Uitgeg. 29 Juli 1905.) 

17 Juli 1905. ARRES'.l' van den Hoogen Raad 
der ed., boudende beslissing dat in art. I b 

1° der Kieswet de woorden ,,of in buur 
gebruikten" ook betrekking bebben op de 
woorden ,,of lokalen", zooals dit even.zeer 
bet geval is met bet daaraan voorafgaande 
,,met of zonder bijbeboorenden". 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien bet op 28 J uni 1905 ter griffie van 

den Hoogen Raad ontvangen verzoekscbrift 
van Mr. V. H. RUTGERS, advocaat en procu
reur, kantoor boudende te Amsterdam, strek
kende tot vernietiging van een vonnis van 
den rechter in bet 3e kanton van bet arron
dissement Amsterdam van 14 J uni 1905, 
waarbij van de hand werd gewezen bet ver
zoek tot berziening van twee beslissingen van 
bet gemeentebestuur van Amsterdam, bij 
welke beslissingen afwijzend werd bescbikt 
op requestrants verzoek om 1°. W. SPIEREN
BERG, en 2°. J. H. DEN BALL, beiden wonende 
te Amsterdam , alsnog op de kiezerslijst te 
plaatsen; 

Overwegende, dat tegen bet vonnis van den 
kantonrecbter als middel van cassatie is voor
gesteld: scbending en verkeerde toepassing 
van art. 1 b 1° Kieswet, omdat de beer kan
tonrecbter de woorden: ,,in buur gebruikten", 
welke in dit artikel voorkomen, alleen doet 
slaan op bet onmiddellijk volgende woord 
,.grond" en niet ook op bet daarmcde door 
bet voegwoord ,.of" verbonden woord ,.lo
kalen", terwijl bij bet woord .,bijbeboorende" 
doet slaan zoowel op ,.grond" als op ,,lokalen"; 

0. bieromtrent: ' 
dat blijkens het bestreden vonnnis van den 

kantonrecbter feitelijk vaststaat, dat de in bet 
verzoekscbrift genoemde J. H. DEN BALL en 
W. SPIERENBERG in de gemeente Amsterdam 
in buur badden een gedeelte van een buis , 
de eerste tegen f 2.25, de andere tegen f 1. 75 
per week, terwijl beiden bovendien in een 
ander dee! der gemeente nog eene werkplaats 
in huur badden , de tweede ad f 3 per week, 
de eerste tegen f 0.50 per week des zomers 
en f 1.10 per week des winters; 

dat de kantonrecbter, in overeenstemming 
met de beslissing van bet gemeentebestuur 
van Amsterdam, het verzoek om de bedoelde 
personen op de kiezerslijst te plaatsen beeft 
afgewezen in boofdzaak op grond dat, terwij l 
de wet, blijkens de daaraan toegevoegde tabel , 
een minimum-buur voor Amsterdam eiscbt 
van f 2.50 per week, om als kiezer te mogen 
worden aangemerkt, deze minimum-buur door 
geene der beide personen wordt betaald, terwijl 
daarvobr niet tevens in aanmerking mag 
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komen de huur eener werkplaats in een antler 
dee! der gemeente, vermits de woorden ,,of 
in huur gebruikten" van art. 1 b 1°. der Kies
wet alleen slaan op bet onmiddellijk daarop 
volgenden woord ,,grond" en niet op de daarop 
volgende woorden: ,,of lokalen"; 

0. dat b et cassatiemiddel daartegen terecht 
is gericht; 

0. dat art. lb 1°. der Kieswet, na de daarin 
door de wet van 8 December 1900 (Staatsblad 
n•. 208) gebrachte wijziging, aldus luidt : 

1°. ,,dat zij als hoofden van gezinnen of als 
alleen wonende personen op den 31 Januari 
sedert den 1 A ugustus van het vorige jaar 
hebben bewoond , krachtens huur een huis 
of een gedeelte · van een buis, waarvoor met 
of zonder bijbeboorenden of in huur ge• 
bruikten grond of lokalen en bijgebouwen, 
niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huur
prijs , per week berekend , ten minste heeft 
bedragen de som , voor · de gemeente of bet 
gedeelte der gemeente, waar het huis gelegen 
is, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel 
of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente, 
twee zoodan ige huizen of gedeelten van 
huizen"; 

dat deze woorden geen andere uitlegging 
gedoogen dan dat de woorden ,,of in huur 
gebruikten" ook betrekking hebben op de 
woorden ,,of lokalen" , zooals dit evenzeer bet 
geval is met bet daaraan voorafgaande ,,met 
of zonder bijbehoorenden"; 

dat, al moge uit de geschiedenis der voor
melde wetswijziging volgen, dat de bedoeling 
van den wetgever is geweest om te voorzien 
in eene in de vroegere wet bestaande leemte 
ten aanzien van landbouwers die buiten hunne 
eigenlijke woningen nog afzonderlijke stukken 
grond in huur hadden , de woorden der wet 
niet overeen te brengen zijn met de door den 
kantonrechter aangenomen beperkte opvatting, 
terwijl de grond voor de bijvoeging dier 
woorden aan de toepasselijkheid ook op ,,lo
kalen" allerminst in den weg staat; 

0. dat de door den requestrant genoemde 
personen derhalve, blijkens de feitelijke be
slissing van den kantonrechter, in Amsterdam 
ieder in huur hadden een gedeelte van een 
huis en nog bovendien eene werkplaats, waar
van de huurprijzen te zamen genomen voor 
elk hunner het minimum-bedrag van f 2.50 
te boven ging, zoodat bet middel van cassatie 
is gegrond; 

Vernietigt bet vonnis van den rechter in 
bet derde kanton van bet arrondissement 
Amsterdam van 14 Juni 1905 in deze zaak 
gewezen ; en 

Ten principale rechtdoende : 
Beveelt dat W . SPIERENBERG en J. H. DEN 

BALL alsnog zullen worden geplaatst op de 
kiezerslijst der gemeente Amsterdam voor 
het zesde kiesdistrict ; 

De kosten te dragen door den Staat. 
(W. V. 'T . R 8260.) 

17 Juli 1905. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
,,eeu ieder" - ,,belangbebbende of niet" -, 
die overeenkomstig art. 31 der Kieswet 
tegenspraak doet tegen een bij het ge• 
meentebestuur ingediend verzoekschrift tot 
verbetering der kiezerslijst, is ,,partij" bij 
dit ·verzoek in den zin van art. 37 dier wet. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien een verzoekschrift van J . THOMAS, 

drukker en uitgever te Hou them, tot cassatie 
van een vonnis van den kantonrechter te 
Gulpen van 2 ,Juni 1905, bij betwelk hij niet
ontvankelijk is verklaard in zijn beroep tegen 
eene beslissing van bet gemeentebestuur van 
Valkenburg (Limburg) van 13 Mei te voren , 
waarbij eenige door den verzoeker bij dat ge
meentebestuur ingediende verzoeken om ver
betering van de kiezerslijst dier gemeente zijn 
ter zijde gelegd; 

Geboord enz. ; 
Overwegende, dat bij bet verzoekschrift als 

geschonden en verkeerd toegepast zijn aange
wezen de artt. 36 en 37 der Kies wet; 

0. dat de niet-ontvankelijkverklaring bierop 
berust, dat de verzoeker niet -overeenkomstig 
art. 37 der Kieswet zijn aan den kantonrecbter 
ingediend verzoekscbrift beeft doen beteekenen 
aan H. DIEDEREN, die , ook volgens dat in bet 
vonnis vermeld verzoekscbrift, overeenkomstig 
bet 2de en 3de lid van art. 31 der wet tegen 
de door den verzoeker aan bet gemeentebe
stuur van Valkenburg ingediende verzoeken 
om verbetering van de kiezerslijst, tegenspraak 
bad gedaan; 

0. dat deze beslissing is juist, daar toch 
volgens art. 37 het verzoekschrift aan den 
kantonrecbter beteekend moet worden ,,aan 
hen , die bij bet verzoek aan bet gemeente
bestuur partijen ,1ijn geweest", en ,,een ieder" -
,,belangbebbende" of niet- dieovereenkomstig 
art. 31 tegenspraak doet tegen een bij het 
gemeenbestuur gedaan verzoek om verbetering 
van de kiezerslijst, .,partij" is bij dit verzoek, 
daar de beslissing van bet gemeentebestuur 
betreft de tegenstrijdige beweringen bij bet 
verzoekschrift en de tegenspraak gevoerd; -
terwijl, waar nu de zaak aan de uitspraak van 
den kantonrecbter wordt onderworpen, de bij 
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art. 37 voorgeschreven beteekening aan hen , 
die bij bet verzoek aan het gemeentebestuur 
partijen zijn geweest, ten doel beeft hen, die 
tegenstrijdige beweringen hebben gevoerd, in 
de gelegenheid te stellen om van de bij art. 38 
aan ,,de wederpartij" gegeven bevoegdheid tot 
het indienen van eene memorie van antwoord 
aan den kantonrechter, evenals van de bij de 
volgende artikelen aan de pa rt ij e n toege• 
kende bevoegdheden, gebruik te maken ; 

0. dat hiertegen niet afdoet, dat de ve r 
zoeker bij den kantonrechter niet altijd be. 
kend is met eene bij het gemeentebestuur 
tegen een verzoek om verbetering van de 
kiezerslijst gedane tegenspraak, daar hiernaar 
ter gemeentesecretarie kan vernomen worden ; 

0. dat mitsdien het middel van cassatie is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (W. v. 'T R. 8260.) 

22 Juli 1905. BESLUI'l', houdende beschikking 
op bet beroep van burgemeester en wet• 
houders van Zaandam tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noorclholland 
dd. 27 Juli 1904, n°. 71, tot goedkeuring 
van eene keur voor de Wilhelminasluis 
te Zaanda,n. S. 241. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
burgemeester en wetbouders van Zaandam 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noo-rdholland dd. 27 Juli 1904, n°. 71, tot 
goedkeuring van eene keur voor de Wilhel· 
minaslius te Zaandam , op 11 Mei 1904 door 
het bestuur van het H oogheemraadscbap van 
de Uitwaterende Sluizen in Kennemer/and en 
West•Friesland vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord, advies van 
8 Maart 1905, n•. 224 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 17 Juli 
1905, n°. 249, Afdeeling Waterstaat; 

Overwegende, dat deze keur onder anderen 
bepaalt: 

Art. 1, lste lid. ,,Het is verboden met een 
vaartuig of houtvlot ter schutting v66r of 
tot aan de sluis te varen , alvorens aan de 
daarvoor gestelde remmingen of meerpalen 
behoorlijk ge topt te zijn geweest, ten einde 
alzoo in de sluis te worden getrokken of ge• 
vierd". 

Art. 1 , laatste lid. ,,Het is verboden met 
haken of eenig ander voorwerp in de kunst• 
werken te steken of daaraan, zonder vergun-

ning van den sluismeester, eenig vaartuig of 
vlot vast te maken". 

Art. 4. ,,Wanneer twee of meer vaartuigen 
tegelijk de sluis naderen, regelt de sluismeester 
de volgorde , waarin zij mogen naderen en 
den afstand, dien zij daarbij onderling moeten 
bewaren". 

Art. 7. ,,Aan de remmingwerken bij de sluis• 
hoofden mogen geen vaartuigen !anger blijven 
liggen , dan de scbutting vordert, en moeten 
voor aankomende vaartuigen of vlotten zoo 
noodig plaats maken". 

A,·t. 8. ,,Het is verboden, een vaartuig of 
vlot zoodan ig te doen liggen of vastmaken, 
dat de vaart in of uit de sluis belemmerd wordt. 

De schipper of voerder van zulk een vaar• 
tuig of vlot is verplicht op bevel ,an den 
sluismeester terstond te verbalen". 

Art. 9, eerste lid. ,,Bij het naderen der sluis 
moet de schipper van eenig vaartuig de vaart 
van bet vaartuig zoodanig verrninderen , dat 
bet desnoods op een afstand van 25 M. van 
de sluis gestopt kan liggen". 

Art. 10, eerste lid. ,,Een vaartuig dat zich 
in de nabijheid der sluis bevindt moet voor 
en acbter behoorlijk gemeerd worden". 

Art. 11, tweede lid. ,,Bij spuiing of inlating 
mogen geen vaartuigen of vlotten binnen de 
remmingwerken voor de sluis blijven liggen, 
totdat bet spuien of inlaten is afgeloopen , 
maar zullen de schippers van die vaartuigen 
of voerders van die vlotten verplicht zijn op 
eerste aanzeg van den sluismeester deze on
middellijk te verbalen". 

Art. 15. ,,Het is verboden anders dan stap• 
voets met rij- en voertuigen en paarden , en 
niet dan langzaam met door mechaniscbe 
kracbt gedre,en rij- of voertuigen op of over 
de brug te rijdcn ; eenig vee , of rij- of voer· 
tuigen aan de leuningen, staketsels of andere 
aanhoorigbeden vast te maken ; 

over de brug of de sluisdeuren te loopen , 
voorda t zij geheel gesloten zijn ; 

de afsluitkettingen voor de brug geplaatst 
te openen; 

over de brug een vracht te vervoeren , 
waarvan bet gewicbt naar het oordeel van 
den sluismeester de brug aan beschadiging 
bloot stel t ; 

zonder daartoe door den sluismeester te zijn 
aangezocht, de brug te wippen of neer te 
draaien; sluisdeuren te openen of te sluiten , 
schuiven te lichten of te sluiten of andere 
werki,;aamheden van de sluisbeambten te ver
richten; zicb op eenig dee! der sluis of aan
hoorigheden te begeven , als de toegang daar
toe op duidelijk aangegeven wijze is verboden". 
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Art. 16 , late en 2de lid. .,Het is verboden , 
eenig voorwerp in of voor de sluis te werpen". 

.,Een ieder is gehouden, bet bevel van den 
sluismeester tot handhaving van openbare 
-0rde en veiligheid na te komen" . 

Art. 18. .,Het is aan voerders van stoom
vaartuigen verboden, in de sluis kolen te doen 
-0pgooien of in de vuren te doen werken". 

dat burgemeester en wethonders van Zaan-
4am tegen de keur bezwaren hebben inge
bracht bij Gedeputeerde Staten van Noord
holla,ul, die echter bij besluit van 27 Juli 1904, 
n°. 71, haar hef>ben goedgekeurd ; 

dat burgemeesier en wethouders hierop 
bij Ons in beroep zijn gekomen , aanvoerende, 
clat verscheidene bepalingeu der keur betreffen 
de openbare orde en veiligheid in bet open
baar gemeentewater in de Voor- en Achferzaa11, 
en op de openbare gemeentebrug over bet 
zuidelijk landhoofd der Wilhelminasluis; 

dat deze wateren en deze brug deel uit
maken van de huishouding der gemeente 
Zaanclam, en derhalve alleen de raad dier ge
meente bevoegd is, omtrent de openbare orde 
en veiligheid aldaar bij verordcning voor
schriften te geven ; 

dat mitsdien bet Hoogheemraadschap zijne 
bevoegdheid heeft overschreden door zich te 
begeven op bet gebied, dat in art. 144 der 
Grondwet en in art. 136 der gcmeentewet 
uitsluitend aan den gemeentewetgever is voor
bebouden ; 

dat bovendien eenzelfde recbtsgebied niet 
aan de rechtsmacht van tweeerlei gezag be
hoort te zijn o:iderworpen , waarvan bet ge
volg zou zijn , dat afwijkende , zelfs tegen
strijdige, maar toch verbindende voorschriften 
zouden gelden , wat leiden zou tot botsingen 
tu schen de ambtenaren door tweeerlei zelf
standige autoriteit met uitvoerend gezag be
kleed, bier eenerzijds bet dagelijksch bestuur 
der gemeente en de aan dat college onderge-' 
schikte haven beambten, anderzijds den door bet 
waterschapsbestuur benoemden sluismeester ; 

dat de in art. 1, eerste lid, der keur ge
noemde remmingen liggen in bet openbaar ge
meentewater, binnen hetwelk de handhaving 
der openbare orde en veiligheid door art. 2 
van bet Havenreglement der gemeente Zaan
da,n aan den havenmeester is opgedragen ; 
dat omtrent bet in art. 1, laatste lid , gegeven 
verbod reeds in art. 7:l. sub a en b der Alge
meene P olitieverorden ing der gemeente Zaan
clam voorzien en op de overtreding van dit 
verbod straf gesteld is , dat art. 4 in strijd is 
met art. :l, van bet genoemde Havenreglement, 
volgens hetwelk de havemneester de toi hand• 

having der orde en veiligheid in de havens 
en wateren der gemeente noodige bevelen 
geeft; dat ook art. 7 inbreuk maakt op de 
bevoegdbeid van bet gemeentegezag, waaraan 
uitsluitend de zorg voor de openbare orde en 
veiligheid in de openbare gemeentewateren 
is opgedragen ; dat art. 8, eerste lid, in strijd 
is met, althans overbodig is naast art. 70, l ate 
lid, der Algemeene Politieverordening, dat 
straf bepaalt tegen hem, die eenig vaariu ig 
of houtvlot heeft liggen voor den mond der 
sl uizen of in de vaargeulen welk bezwaar ook 
art. 11, tweede lid, betreft ; dat art. 8, tweede 
lid, onvereenigbaar is met genoemd art. 70, 
dat de bevoegdheid tot bet geven van bet daar 
bedoeld bevel aan burgemeester en wet
houders of iemand van hunnentwege toekent; 
dat eenzelfde gezag niet aan twee van elkaar 
onafhankelijke machten kan worden verleend; 
dat, nu te dezen sprake is van bet waterge
bied der gemeente Zaandam, van de beide in
compatibele regelingen die van den gemeen
tewetgever primeert, en mitsdien art. 8 der 
keur behoort te vervallen; dat de artt. 9, 
eerste lid , en 10, eerste lid, voorschriften be
v atten omtrent bet verkeer en de orde binnen 
de gemeentewateren, en mitsdien inbreuk 
maken op bet gezag der communale overheid 
te dezen aanzien ; dat, wat in bet bijzonder 
art. 10 betreft, alleen de havenmeester , als 
geJlleenteambtenaar, heeft te beoordeelen, of 
vaartuigen in gemeentewater gelegen, be
hoorlijk gemeerd zijn ; dat de brug over de 
Wilhelminasl,.is ingevolge art. 8 der Alge
meene Politieverordening onder ,,de straten" 
der gemeente is begrepen , en de handhaving 
der openbare orde en veiligheid volgens de 
voorschriften dier verordening aan de daarin 
genoemde ambtenaren is opgedragen ; dat der
halve de in art. 16 vervatte verbodsbepalingen, 
voor zoover zij op bedoelde brug betrekking 
hebben , behooren te vervallen ; dut wat bet 
zesde lid van art. 16 betreft, reeds door art. 73 
der Algemeene Politieverordening straf wordt 
bepaald tegen ieder, die zonder daartoe be
voegd te zijn, bruggen opent of sluit ; dat 
art. 461 van bet W etboek van Strafrech t 
voorziet in hetgeen art. 16, laatste lid, bepaalt; 
dat in art. 16, eerste lid de woorden ,.of voor" 
als betreffende bet watergebied der gemeente, 
behooren te vervallen; dat appellanten ook 
ernsiig bezwaar hebben tegen bet tweede lid 
van dat artikel, daar bet verkeer over de brug 
niet aan de bevelen van den , te dezer 7,ake , 
niet desknndigen sluismeester mag worden 
onderworpen ; dat op overtreding van bet in 
art. 18 der keur gegeven verbod reeds in 
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art. 74 der Algemeene Politieverordening straf 
is bepaald ; dat uit het bovenstaande afdoende 
blijkt, hoe Dijkgraaf en H oogheemraden van 
het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende 
Sluizen in Kennemerland en West-Friesland de 
grenzen hunner bevoegdheid hebben overscbre
den, en wat van die overscbrijding de ernstige 
gevolgen zullen zijn; dat appellanten vertrou
wen, dat de Kroon zal gelieven te waken tegen 
dusdanige inmenging in anderer recbtsgebied; 
wesbalve zij Ons verzoeken, het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noo,·dholland d.d. 
27 Juli 1904 waarbij de op 11 Mei 1904 doo1· 
het Bestuur van bet Hoogheemraadschap van 
de Uitwaterende Sluizen van Kenneme1·land 
en West-Friesland vastgestelde Keur voor de 
Wilhelminasluis te Zaandam is goedgekeurd, 
te vernietigen ; 

Overwegende, dat het appelleerend bestuur 
voornamelijk aanvoert tot staving van het 
hooger beroep , dat meerdere bepalingen van 
de gezegde keur betreffen de open bare orde 
en veiligheid in het openbaar gemeentewater 
in de Voor- en Achterzaan en op de openbare 
gemeentebrug over bet zuidelijk landhoofd 
der Wilhelminasluis; terwijl deze wateren en 
deze brug dee! uitmaken van de huishouding 
der door het appelleerend bestuur vertegen
woordigde gemeente en derhalve de Raad van 
Zaandam alleen bevoegd is omtrent de open
bare orde en veiligheid aldaar bij verordei.ing 
voorscbriften te geven, en deze Raad dergelijke 
voorscbriften dan ook reeds gegeven heeft; 

Overwegende , dat deze bewering van het 
appelleerend bestuur niet juist is, en een 
waterschapsbestuur volstrekt niet onbevoegd 
moet worden geacbt om keuren te maken op 
het gebruik , en ter bescherming van tot het 
waterschap behoorende werken , ook al wordt 
daarbij tevens getreden in de huishouding 
der gemeente ; 

dat niet is gebleken, dat Dijkgraaf en Hoog
heemraden bij bet vaststellen van de bestreden 
keur tegenover de gemeente Zaandam verder 
zijn gegaan dan strookt met hunne bij wet en 
reglement omscbreven bevoegdheid en met 
eene goede opvatting van bunne taak; 

dat van overschrijding van bevoegdheid even
min blijkt in verband met art. 461 van bet Wet
boek van Strafrecbt, vermits bet slot van art. 15 
der keur, betwelk bet doelmatig gebruik van 
een openbaar werkoeoogt te verzekeren, ken
nelijk niets inboudt omtrent eenig punt, waar
omtrent bij genoemd wetsartikel is voorzien ; 

Gezien de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n•. 139) ter uitvoering van art. 191 der Grond
wet en bet reglement van bestuur voor bet 

Hoogbeemraadscbap van de Uitwaterende Slui
zen in Kenne111erland en West-.F1riesland, vastge
steld door de Staten der provincie Noordholland 
den 7den ,Juli 1881 (Provinciaal Blad n•. 72); 

Habben goedgevonden en verstaan : 
met bandbaving van bet bestreden besluit 

bet daartegen ingesteld beroep te verklaren 
ongegrond. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad en, met bet 
rapport van Onzen Minister voornoemd, in 
de Staatscoiwant zal worden geplaatst, en 
waarvan afscbrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State , Afdeeling voor de Ge-
schillen van Bestuur. · 

Het Loo, den 22sten Juli 1905. 
(.get. ) WILHELMI A. 

De Min. van Waterstaat, Handel en N-ijve1·heid, 
(.get.) DE MAREZ 0YENS. 

(Uitgeg . 22 Aug. 1905.) 

24 Juli 1905. BESLUIT, houdende nadere re
geling van de samenstelling en indeeling 
van de diepstdoende scb utterij der gemeente 
Dordrecht. S. 242. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenland~cbe Zaken van 20 Juli 1905, 
n•. 1099 ., Aideeling Militie en Scbutterijen; 

Overwegende , dat ten gevolge van de ver
mindering, welke de sterkte van de dienst
doende schutterij der gemeente Dordrecht, 
zoowel wat bet actieve gedeelte der dienst
plicbtigen betreft, als wat hen aangaat, die 
tot de reserve bebooren, wegens bet bepaalcle 
bij boofdstuk V der Landweerwet (Staatsblad 
n•. 160 van 1901) reeds beeft ondergaan en 
verder zal ondergaan, berziening noodig is 
van de samenstelling en indeeling van voor
· melde, bij Koninklijk besluit van 10 Januari 
1875 (Staatsblad n•. 1) in haar geheel voor de'u 
dienst der vesting artillerie bestemde scbutterij, 
zooals deze zijn .,-astgesteld bij het Koninklijk 
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 (Staatsblad n°. 64), 
alsmede boofdstuk V der Landweerwet (Staa ts• 
blad n•. 160 van 1901) en Ons besluit van 14 
Januari 1903 (Staatsblad n•. 34); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging .,-an den staat, beboorende bij 

bovenaangebaald Koninklijk besluit van 22 
Januari .1868 (Staatsblad n•. 11), voor zooveel 
de samenstelling en indeeling van de dienst-



24 JULI 1905. 383 

doende schutterij der gemeente Dordrecht be
treft, te bepalen, dat di~ schutterij uit slechts 
eene compagnie zal bestaan en - behalve uit 
den commandant en de tot bet actieve ge
deelte 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 dien staat is aangewezen, 
met inacbtneming van bet 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 daarbij gevoegden staat in het 
Staatsbl,ad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan bet De
partement van Oorlog. 

Het Loo, den 24sten Juli 1905. 

(.get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) KUYPER. 

(Uitgeg 5 Au_q. 1905.) 

S T A A T, aand,uidende de samenstelling en indeeling van de dienstdoende 
schutterij der gemeente Dordrecht, te rekenen van het tijdstip, ,fo de eerste 
kolom venneld. 

Staf (behalve Aantal officieren, onderofficieren, 
den corn- korporaal, tumboers of boom blazers 
mandant.) bij de compagnie. 

'O 
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Onder- I Korporaalo, 

ci -~ ,.; 
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15 Aug. 1905. 

Beboort bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1905 (Staatsblad n•. 242). 
Mij bekend, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (.get.) KUYPER. 

24 Juli 1905. BE LUIT, waarbij aan J. STOCK· 
MANS, Generaal Overste van de Broeders 
van Liefde te Gent (Belgie), vergunning 
wordt verleend op een terrein in de ge
meente Venray een gesticbt voor krank
zinnigen op te ricbten. S. 243. 

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

Binnenlandsche Zaken van 20 Juli 1905, 
n•. 6555, afdeeling Binnenlandscb Bestuur; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n•. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (Staatsblad n °. 157); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Aan J. STOCKMA~S, Generaal Overste 

van de Broeders van Liefde te Gent (Belgie), 
wordt vergunning verleend, in de gemeente 
Venray, overeenkomstig de door . hem overge
legde teekeningen en bescbrijving op bet daar
bij aangegeven terrein een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. 

2. In bet gesticht, bestaande nit 12 pavil, 
joenen en de noodige dienstgebonwen, mogen 
niet meer dan 599 krankzinnigen, uitsluitend 
mannen, verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
bepaalt na de voltooi ing van elk paviljoen 
bet tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van bet getal ver
pleegden, dat daarin mag worden opgenomen, 

3 . Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag geen verande
ring worden gebracbt in de bestemming van 
eenig onderdeel van bet onbebouwde dee! der 

perceelen, waaruit het gesticbtsterrein bestaat. 
4 . Zonder toestemming van Onzen Minister 

van Binnenlandscbe Zaken . mag in de ge
bouwen geen verandering worden aangebracbt, 
welke ten gevolge zoude bebben, dat zij niet 
me.er gebeel overeenstemden met de teeke
ningen en beschrijving, bedoeld in artikel 1. 

5 . In elk voor meer dan een verpleegde be-
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stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zicbtbare plaats bet aantal personen aange
geven, waarvoor bet bestemd is. 

6. De bestuurder van het gesticht moet ge
vestigd zijn in eene woning op bet terrein 
van bet gesticht. 

7. De geneeskundige bebandiiling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
drio geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in woningen op bet terrein van bet ge
sticbt of in de nabijheid daarvan en buiten 
bet gesticbt geene geneeskundige praktijk 
mogen uitoefenen. 

Zoolang bet aantal verpleegden niet meer 
dan 200 bedraagt, moet aan ten minste een; 
zoolang bet aantal verpleegden meer dan 200, 
doch niet meer dan 400 bedraagt, aan ten 
minste twee geneeskundigen de geneeskund ige 
bebandeling zijn opgedragen. 

8 . Een afschrift van dit besluit en van de 
m inisterieole beschikkingen, bedoeld in de ar
tikelen 2, 3 en 4, en een copie van de teeke
ningen en bescbrijving, bedoeld in artikel 1, 
moeten in bet gesticbt aanwezig zijn en aan 
de Inspecteurs van het Staatstoezicht op krank
zinnigen en krankzinnigengestichten en aan 
den Officier van J ustitie ten allen tijde op 
verlangen ter inzage voorgelegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staafsl,lad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 24sten Juli 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. 1Jan Binnenl. Zaken, (get.) KUYPER. 
(Uitgeg. 10 Aug. 1905.) 

26 Juli 1905. BESLUIT, tot vernietiging van 
bet besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zt,idholland van 6/15 Maart 1905, G. S. 
n•. 54/1, waarbij ongegrond is verklaard 
bet beroep van F. C. GoEKOOP te Goede
reede tegen intrekking van zijne bijzondere 
vergunning voorden kleinbandel in sterken 
drank. S. 244. 

WIJ WILRELJ\IlNA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Ministe r van 
Binnenlandscbe Zaken van 15 Juni 1905, 
n•. 6084, afdeeling Binnenlandscb Bestuur, be
treffende bet besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland van 6/15 Maart 1905, G. S. 
n•. 54/1, waarbij ongegrond is verklaard bet 
beroep van F. C. GOEKOOP te Goedereede 
tegen intrekking van zijne bijzondere vergun
ning voor den kleinbandel in sterken drank; 

Overwegende, dat burgemeester en wet
houders van Goedereede met toepassing van 
artikel 63, 8ste lid, in verband met artikel 8, 

eerste lid, 16°. der Drankwet (Staatsblad 1904, 
n•. 235) de vergunning van F. C. GOEKOOP 
bebben ingetrokken op grond, dat deze reeds 
eenige jare11 bekleedde de betrekking van 
secretaris-penningmeester van di verse polders 
en hun bij het verleenen der vergunning niet 
bekend was, dat deze betrekking beboorde tot 
de openbare ambten, als bedoeld in artikel 8, 
eerste lid, sub 16 der Drankwet, docb zulks 
later bij nader onderzoek was gebleken , en dat, 
indien dit bekend was geweest, de vergunning 
op <lien grond zou zijn geweigerd ; 

dat de beslissing van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland gegrond is op de overwegin
gen, dat terecbt artikel 63, 8ste lid, der Drank
wet is toegepast en F. C. GOEKOOP een 
openbaar ambt bekleedt; 

Overwegende, dat artikel 63, 8ste lid, der 
Drankwet bepaalt, dat de bijzondere vergun
ning wordt ingetrokken o. m. wanneer zicb I 

omstandigbeden voordoen, op grond waarvan, 
waren zij vroeger aanwezig of bekend geweest, 
zij zou zijn geweigerd; 

dat de bier bedoelde oms tandigbeden zijn 
feiten, die later bekend worden of zicb voor
doen, maar daaronder niet begrepen kan wor
den verandering van inzicbt bij een college 
van burgemeester en wetbouders in zake de 
vraag, of een feit, dat vroeger bekend was, 
oplevert een van de bij de wet bepaalde gron
den voor weigering der vergunning; 

dat mitsdien ten onrecbte artikel 63, 8ste lid, 
van de Drankwet is toegepast, en bet beroep 
van F. C. GOEKOOP gegrond bad bebooren 
te worden vflrklaard ; 

Gelet op de artikelen 166 en 168 van de 
Provinci11-le Wet; 

Den Raad van State geboord (advies van 
11 Juli 1905, n•. 16) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 22 Juli 
1905, n•. 6808, afdeeling Binnenlandscb Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde 

Staten van Zuidholland van 6/16 Maart 190&-G. S . 
n•. 54/1 te vern ietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, dat in 
bet Staatsblad geplaatst en waarvan afscbrift 
aan den Raad van State gezonden zal worden. 

Het Loo, den 26sten Juli 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) K UYPER. 
(Uitgeg. 10 Aug. 1905.) 

28 Juli 1905. BESLUIT, tot vern ietiging van 
bet besluit van burgemeester en wet-
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bouders van Valkenburg (Limbwrg) van 
16 Maart 1906, waarbij aan A.. SMEETS 
eene vergunning voor den kleinbandel in 
sterken drank is verleend. S. 246. 

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

Binnenlandscbe Zaken van 20 Mei 1906, n°. 4617, 
afdeeling Binnenlandscb Bestuur betreffende 
het besluit van burgemeester en wetbouders 
van Valkenbitrg (Limbiwg) van 16 Maart 1906, 
waarbij aan A. SMEETS eene vergunning voor 
den kleinhandel in sterken drank is verleend; 

Overwegende, dat die vergunning is verleend 
met toepassing van art. 6, tweede lid der 
Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235), nadat was 
overgelegd een verklaring van afstand van 
twee vergunningen voor den kleinbandel in 
sterken drank, onderteekenddoor LucIE M01rns 
en JACOBUS SMEET~, welke vergunningen bij 
voormeld besluit zijn ingetiokken; 

Overwegende, dat artikel 6, tweede lid van 
voormelde wet bepaalt, dat burgemeester en 
wethou:lers, zoolang in hunne gemeente bet 
aantal vergunningen bet vastgestelde maximum 
overscbrijdt, eene vergunning kunnen verlee• 
nen , indien een of meer vergunninghouders 
bij scbriftelijke, door hen onderteekende ver
klaringen afstand doen van twee te bunnen 
name verleende vergunningen onder ve rmel
ding van de .localiteit, waarvoor op dat oogen
blik iedere van die vergunningen geldt ; 

dat aan LUCIE MoENS voornoemd niet eene 
vergunning was verleend en zij ook niet ge
recbtigd was ingevolge art. 24, tweede lid , 
van die wet tot voortzetting van het bedrijf 
gedurende bet loopende vergunningsjaar; 

dat dus slechts van eene vergunning afstand 
is gedaan en aan A.. Si.IEETS in strijd met de 
wet vergunning is verleend; 

Overwegende voorts, dat art. 28, 8°. van 
voormelde wet bepaalt, dat de vergunning 
wordt ingetrokken, indien een. scbriftel~ke, 
door den bouder der vergunning ondertee
kende verklaring wordt overgelegd, dat deze 
afstand doet van de vergunning; 

dat, blijkens deze bepaling in verband met 
art. 6, tweede lid, laatstgenoemde bepaling 
aldus moet worden verstaan, dat eene nieuwe 
vergunning boven bet vastgestelde maximum 
kan wordeJJ verleend, indien twee bestaande 
vergunningen tengevolge van gedanen afstand 
en daarop gevolgde in trekking zijn vervallen; 

dat art. 30, zesde lid, dier wet bepaalt, dat 
de intrekking van eene vergunning buiten 
werking blijft gedurende den termijn tot en 
de behandeling van bet bij dat artikel gere• 
gelde hooger- beroep; 

1905. 

dat dus zoolang even bedoelde termijn niet 
is verstreken, eene vergunning, boewel zij is 
ingetrokken, nog niet tengevolge van die in

. trekking vervallen is; 
dat eene nieuwe vergunning op grond van 

art. 6, tweede lid, dier wet derbalve niet mag 
worden verleend, v66r dat de intrekking van 
twee bestaande vergunningen, waarvan afstand 
gedaan wordt, van kracht is geworden; 

dat dit niet in acbt is genomen in voor
meld besluit van burgemeester en wetbouders 
van Valkenbu.·g; 

Overwegende voorts, dat de vergunning is 
verleend voor een localiteit in een buis, dat 
nog gebouwd moest worden; 

dat derhalve die localiteit nog niet bestond 
en daarvoor eene vergunning niet verleend 
kan worden; 

Gelet op art. 163 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 J uni 1906, n°. 17); 
Gezien bet nader rapport van Onzen Minis• 

ter van Binnenlandscbe Zaken van 26 Juli 1906, 
n°. 6946, afdeeling Binnenlandscb Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van burgemeester en wet• 

houders van Valkenburg (Limburg) van 16 Maart 
1905 te vern ietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in bet Staatsblad geplaatst en in afscb rift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 28s ten Juli 1905. 

(ge t.) WILHELMINA.. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg. 10 Aug. 1905.) 

28 Juli 1906. BESLUIT, boudende vrijstelling 
van briefport. 

Bij dit besluit is: 
1°. Ingetrokken de vrijstelling van port, tot 

dusver verleend ten behoeve van de verzen
ding van stukken den openbaren dienst be- . 
treffende, van en aan 's Rijkswaterstaatsambte
naren, of beambten; 

2°. Vrijstelling van po,·t ve rlcend voor de 
briefwisseling over dienstzaken : 

a. enz. 
b. van de H oofdingenieurs-Directeuren van 

den Rijkswaterstaat, bepei·kt tot den kring bin
nen we/ken zij hunne betrekking .. itoefenen met: 

de Directeuren der directe belastingen, in-
voerrecbten en accijnzen; 

de Oontroleurs van het Kadaster; 
25 
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c. van de Hoofdingenieurs, de Ingenieurs 
en de Adjunct-Ingenieurs, beperkt tot den k,-ing 
binnen welken zij hunne befl'ekking uifoefenen, 

met: 
de Directeuren der directe belastingen, in

voerrecb ten en accijnzen ; 
de Controleurs van bet Kadaster; 
cl . en:,;. 

Voor gelijkluidend nittreksel, 

De Secretaris-Generaal, (get. ) S. VAN CITTERS. 

29 Juli 1905. BESLUIT, bevelende de be
kendmaking van eene overeenkomst om 
geen uitvoering te geven aan een gedeelte 
van bet tusscben Nederland en Duitschland 
den 24sten Juli 1901 te Be.-lijn gesloten 
Kabelverdrag (Staatsblad 1902, n°. 168). 
s. 246. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de door Onzen Minister van Buiten
landscbe Zaken en den Buitengewonen Gezant 
en Gevolmacbtigden Minister van Zijne Ma
jesteit den Duitscben Keizer te 's G,ravenhage 
gewisselde brieven , van eerstgenoemden d.d. 
6 December 1904, n°. 14006 en van laatstge
noemden dd. 15 Augustus 1904 en 16 November 
daaraanvolgende, n°'. 2869 en 3842, waarbij is 
overeengekomen geen uitvoering te geven aan 
een gedeelte van bet den 24sten Juli 1901 te 
Berlijn gesloten Kabelverdrag (Staatsblad 1902, 
n°. 168) van welko brieven , goedgekeurd bij 
de wet van 7 Juni 1905 (Staatsblad n°. 202), 
een afdruk met vertaling aan dit besluit ge
becbt is; 

Gelet op artikel 59 der Grondwet ; 
Op de voordracbt van ,Onzen Minister van 

Buitenlandscbe Zaken van den 25sten Juli 1905, 
n°. 8863; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voorzegde overeenkomst bij dezen te be

kracbtigen en de bekendmaking van de meer
genoemde brieven te bevelen door plaatsing 
van dit besluit in bet Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur , worden belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van betgeen ten deze wordt vereisobt. 

Bet Loo, den 29sten Juli 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
(ge t. ) W. M. v. WEEDE. 

(Ui(qeg . 23 Aug. 1905.) 

Vertaling. 

:illrNIS'.l'ERIE 
VAN 

BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

Afdeeling consulaire- en 
banclelszaken. 

N°. 14006. 

Den Haag, den 6 December 1904. 

M. ij n h e er de Min is t er, 

Met verwijzing naar de brieven van Uwe 
Exoellentie van 15 Augustus en 16 November 
jl. n08

• 2869 en 3842 heb ik de eer te Harer 
kennis te brengen dat de Regeering der 
Koningin eveneens er geen bezwaar tegen 
heeft dat de onderzeesobe kabel Menado-Yap 
onmiddellijk naar Yap worde gelegd, zonder 
de Palau-eilanden aan te doen en dat voor 
den kabel van Shangba'i deze laatste als ver
bindings- en landingspunt zullen worden ver
vangen door bet eiland Yap . 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwer Excellen tie de verzekering mijner bij
zondere hoogachting aan te bieden. 

(get.) Baron MELVIL VAN LYNDEN. 

Zijner Excellentie 
den H eere VON SCHL0ZER, 

Buitengewoon Gezant en Gevo,lmachtigd Minister 
van Zijne Majesteit den Duitschen Keizer. 

Vertaling. 

KEIZERLIJK DUITSCH 
GEZAN'l'SCHAP 

IN DE NEDERLANDEN. 

N°. 2869. 

Den Haag, den 15 Augustus 1904. 

Mijnheer de Baron, 

Overeenkorhstig den wensch, dien Uwe 
Excellentie rnij we! heeft willen mededeelen 
in Haren brief n°. 9836, afdeeling consulaire
en handelszaken, van den l0den dezer maand 
baast ik mij te Barer kennis te brengen, dat 
de Keizerlijke Regeering er geen bezwaar 
tegen h~eft, dat de onderzeescbe kabel Me
nado Yap onmiddellijk naar Yap worde ge
legd zonder de Palau eilanden aan te doen. 

Gelief , Mijnbeer de Baron, de verzekering 
mijner bijzondere hoogachting te aanvaarden. 

(get. ) SCHL0ZER. 
Zij ner E xcellentie 

den Heere MELVIL Baron VAN LYNDEK, 
Minister van Buitenlandsche Zaken . 
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Ve rta l i ng. 

KEIZERLlJK DUITSCII 
GEZANTSCHAP 

IN DE NEDERLA.NDEN. 

N•. 3842. 

Den Haag, den 16 November 1904. 

Mijnheer de Baron, 

Met verwijzing naar den brief van Uwe 
Excellentie van den 12 October jl. afdeeling 
consulaire- en handelszaken, n•. 12120, heb ik 
de eer Haar mede te deelen dat de Keizer
lijke Regeering niet aarzelt den wensch van 
de Regeering der Koningin, uitgedrukt in 
Haren bovengenoemden brief, in te willigen. 
1k veroorloof mij dus de verklaring die ik 
de eer had Uwer Excellentie te doen toe
komen bij mijnen brief van 15 Augustus jl. , 
n•. 2869, aan te vullen door er aan toe te 
voegen dat voor den kabel van Shangha'i, die 
volgens het oorspronkelijk ontwerp zich moest 
aansluiten aan den kabel Menado-Guam op de 
Palau-eilanden , deze laatste als verbindings
en landingspunt zullen worden vervangen 
door het eiland Yap. 

Gelief, Mijnheer de Baron, de verzekering 
mijner bijzondere hoogachting te aanvaarden. 

(get.) ScHLOZER. 

Zijner Excellentie 
den H eere MELVIL Baron VAN L YNDEN, 

Minister van Buitenlandsche Zaken. 

29 Ji,li 1905. BESLUI'l' van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, houdende vaststel
ling van het model-register van inschrijving 
van krankzinnigen in gezinnen verpleegd. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
Gelet op art. 12 van de bepalingen voor de 

gezinsverpleging van krankzinnigen, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 25 April 1905 
(Staatsblad n•. 129): 

Heeft goedgevonden : 
voor het register, waarin het bestuur van een 

krankzinnigengesticht de patienten, die onder 
zijne verantwoordelijkheid in gezinnen worden 
verpleegd, moet doen in sch rijven, vast te stellen 
het model , dat bij deze beschikking behoort. 

Deze beschikking zal met het daarbij be
hoorend model in de Nederlandsche Staatscou
rant worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 29sten Juli 1905. 
(get.) KUYPER. 

25* 



Volgnummer. 

Naam, voornamen, ge 
slacbt, dagteekening van 
g_eboorte , woonplaats , 
be1oep, burgerlijke staa1 
en kerkelijke gezindte 
van den patient en q.iens 
numrner volgens bet re
gister bedoeld in art. U 
der wet van 27 Apr il"1884 
(Staatsblad n°. 96). 

Naam, voornamen, ge
slacbt;dagteekening van 
geboorte, woonplaats 
(tevens wijk en buis
nummer der woning), 
beroep, burgerlijke staat 
en kerkelijke gezindt€ 
van bet boofd van bet 
gezin . 

Vermelding en dagteeke 
ning van de beslissing 
der inspecteurs of van 
den Minister van Binnen
landscbe Zaken, als be
doeld in art. 1 der Re
palingen voor de gezins
verpleging van krank
zinnigen en ingevolge 
waarvan in nevensver
melde woning gezinsver
pleging plaats beeft. 

Vermelding en dagteeke
ning van bet advies be
doeld in bet l ste lid, de 
macbtiging bedoeld in 
bet 2de lid en de beslis
sing van den Minister 
van Binnenlandscbe Za
ken bedoeld in b et 4de 
lid van art. 5 der Bepa
lingPn . 

Dagteekening van de 
plaatsingvan den patient 
in nevenvermeld gezin. 

Vermelding en dagteeke
ning van de overplaat 
sing naar een ander ge
zin , terugplaatsing in 
bet gesticbt, verlof, ont
slag en overlijden. 

Dagteekening der advie
zen bedoeld in bet 2de 
lid van art. 6 der Bepa
lingen . 

V ermelding en dagteeke
ning van de macbtigin~ 
bedoeld in bet 3de lie 
van art. 6 der Bepa
lingen . 

Dagteekening der ken
nisgevingen bedoeld in 
art. 11 der Bepalingen. 

Aan,nerkingen. 

"906 1 l'Ifif 60 



31 JULI 1905. 389 

31 Juli 1905. BESLUI'r, tot vaststelling van 
een Reglement voor de Rijks-academie van 
Beeldende Kunsten en zulks met intrek
king van de Konininklijke besluiten van 
22 Februari 1893 (Staatsblad n°. 50) en 
van 10 October 1893 (Staatsblad n°. 151). 
s. 247. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Mei 1905, n° .1372', 
afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Gelet op artikel 16 der wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad n°. 78); 

Gezien het Koninklijk besluit van 22 Fe
bruari 1893 (Staatsb/ad n°. 50), gewij7,igd bij 
het Koninklijk besluit van 10 October 1893 
(Staatsblad n°. 151), tot vaststelling van een 
reglement voor de Rijksacademie van Beel
dende Kunsten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juli 1905, n°. 14) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 28 Juli 
1905, n°. 1889, afdeeling Kunsten en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van bovengemelde Konink

lijke besluiten het Reglement voor de Rijks
academie van Beeldende Kunsten vast te stellen, 
hetwelk aan Ons tegenwoordig besluit is ge
hecht, en te bepalen, dat dit reglement met 
ingang van 1 Augustus 1905 in werking zal 
treden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad en in de Nederlandsche 
Staafscourant zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 3lsten Juli 1905. 

(get. ) WILHELMI A. 

De Minister van Binnenlan~sche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uifgeg. 23 Aug. 1905.) 

REGLEMENT voor de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten. 

§ 1. Van den Directeur. 

Art. 1. De directeur staat aan het hoofd 
van de hoogleeraren, heeft de algemeene leiding 
van het onderwijs, beheert de gebouwen en 
de verzamelingen der Academie en is ver
antwoordelijk voor de handhaving van de 
voorschriften , hem door of namens den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken gegeven. 

2. Hij is belast met de administratie en de 
comptabiliteit. 

Hij maakt jaarlijks de begrooting der Aca
demie voor het volgende jaar en de rekening 
over het afgeloopen jaar op en zendt die 
uiterlijk op 1 Mei aan den Minister van Bin
nenlandsche Zaken door tusschenkomst van 
de Commissie van toezicht, die daarbij haar 
advies voegt. 

Hij doet · geen aankoopen noch bestellingen 
zonder machtiging van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken . 

3. Hij is verantwoordelijk voor de behoor
lijke bewaring van het archief, de hulpmid
delen en de verzamelingen en vervaardigt 
daarvan registers. Hij zorgt, dat voorwerpen, 
aan de Academie behoorende, niet buiten de 
lokalen ten gebruike worden gegeven zonder 
machtiging van de Commissie van toezicht. 

4. Hij houdt maandelijks en buitendien, 
zoo vaak hij znlks noodig oordeelt, met de 
hoogleeraren, eene vergadering ter bespreking 
der· belangen van de Academie. 

De besluiten worden genomen met meer
derheid van stemmen · der aanwezigen. Bij 
staking beslist de directeur of die hem vervangt. 

Van het verhandelde worden notulen ge
houden, waarvan de Commissie van toezicht 
en de Minister van Binnenlandsche Zaken 
inzage kunnen verlangen. 

5. Jaarlijks doet hij in de maand Januari 
verslag van den toestand der Academia aan 
de Commissie van toezicht, welke daarvan een 
afschrift zendt aan den Minister van Binnen
landsche Zaken. 

Dit verslag is ingedeeld als volgt: 
a. gebouw en lokalen; 
b. de hoogleeraren ; 
c. het dienstpersoneel ; 
d. de leerlingen ; 
e. de staat van het onderwijs; 
f. de verzamelingen en hulpmiddelen; 
g. de voorstellen tot verbetering en ont-

wikkeling der Academie ; 
h. de wedstrijden ; 
i. de met een jaargeld begiftigde bekroonden. 
6. Hij wijst de bestemming der lokalen ten 

dienste van het onderwijs aan en regelt met 
de hoogleeraren het gebruik daarvan. Hij 
treedt bij aankoop van voorwerpen voor de 
verzamelingen der Academie in overleg met 
de betrokken hoogleeraren. 

7. Hij houdt voortdurend toezicht op het 
onderwijs en geeft de noodige voorschriften 
tot handhaving van orde en tucht. Hij heeft 
het recht leerlingen tijdelijk den toegang tot 
de Academie te ontzeggen. Hij kan met goed-
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keuring der Commissie van toezicht bedoelde 
leerlingen voorgoed van de Academie ver
wijderen en geeft h iervan telkens kennis aan 
den Minister van Binnenlandsche Zaken . 

8 . Hij sch rijft de leerlingen in een register 
in. Alvorens daartoe over te gaan, moet hem 
blijken , dat voldaan is aan de artt . 3 en 4 der 
wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad n°. 78). In 
dit register wordt van de vorderingen der 
leerlingen aanteekening gehouden. 

9. Hij kan de schorsing of het ontslag van 
aan de Academie verbonden bP.ambten aan 
den M inister van Binnenlandsche Zaken voor
stellen. 

Hij kan beambten der Academie voorloopig 
schorsen , mits daarvan terstond kennis ge
vende aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en aan de Commissie van toezicht. 

10. Bij tijdelijke ontstentenis van den di 
recteur wordt hij vervangen door een der 
hoogleeraren, daartoe met goedkeuring van 
den Ministe r van Binnenlandsche Zaken vooraf 
door de Commissie van toezicht, den direc
teur gehoord, aangewezen, 

De directeur verhinderd als zoodanig op te 
treden, geeft daarvan terstond kennis aan zijn 
plaatsvervanger en aan de Commissie van 
toezicht. 

11 . Voor eene afwezigheid van ten hoogste 
eemi week wordt het verlof der Commissie 
van toezicht, gedurende !anger dan eene week 
de vergunning van den Minister van Binnen
landscbe Zaken vereischt. 

§ 2. Van de Hoogleerat·en. 

12. De boogleeraren gedragen zicb in al wat 
de algemeene leiding van het onderwijs, de 
tl1cbt en de huishouding der Academie be
treft, naar de voorschriften van den directeur, 
beboudens beroep op de Commissie van toe
zicht. 

13 . De directeur is bevoegd aan een hoog
leeraar het beheer van eenige verzameling der 
Academie op te dragen. 

14. Ieder hoogleeraar is verantwoordelijk 
voor de tucbt in zijne klasse en voor de zorg
vuld ige bebandeling der hem toevertrouwde 
hulpmiddelen. 

15 . De hoogleeraren geven geregeld de lessen 
op het programma aangekondigd. Bij ver
hindering geven zij daarvan zoo spoedig 
mogelijk kennis aan den directeur, die de 
noodige maatregelen ter voorziening neemt. 

Zij mogen zich niet onttrekken aan de ver
plichting om de hun tijdelijk door den direc
teur opgedragen lessen van een hunner ambt-

genooten waar te nemen , behoudens beroep 
op de Commissie van toezicht. 

I s een hoogleeraar voor !anger dan eene 
maand verhinderd zijne lessen waar te nemen 
dan stelt de directeur aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken maatregelen ter voor
ziening voor. 

16. De hoogleeraren wonen geregeld de 
vergaderingen bij , bedoeld in art. 4. 

l 7 . Voor eene afwezigheid van ten hoogste 
eene week wordt het verlof van den directeur, 
voor !anger dan eene week , maar niet !anger dan 
eene maand, dat van de Commissie van toe
zicht , voor !anger dan eene maand dat van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken ver
eischt. Elk verlof voor !anger dan eene week 
wordt door tnsschenkomst van den directeu r 
aangevraagd. 

18. De hoogleeraren doen geen aankoopen 
noch bestellingen ten laste der Academie dan 
na eene schriftelijke machtiging van den di
recteur ontvangen te hebben . 

19. De directeur en de hoogleeraren be· 
hoeven de vergunning van den Minister van 
Binnenlai:idsche Zaken tot het bekleeden van 
ambten en bedieningen en tot bet geven ,an 
privaatlessen of onderwijs aan andere inrich
t ingen. 

§ 3. Van het Onderwijs. 

20. De Academische cursus begint op den 
eersten Maandag in October en eindigt op 
den derden Zaterdag in Juli , behoudens twee 
vacantien, elk van 14 dagen, de eene te re
kenen van Zate rdaii; voor Kerstmis, de andere 
van Zaterdag voor Palmzondag. 

21. B et onderwijs omvat cursu sen in : 
a. bet teekenen; 
b. de schildcrkunst; 
c. de beeldhouwkunst; 
d. de graveerkunst. 
Elk dezer cursussen is verdeeld in twee 

klassen. 
22. De eerste teekenklasse i zoowel des 

daags als des avonds geopcnd. 
Daarin wordt onderwijs gege, en in: 
a. het teekenen naar beeldhouwwerk; 
b. de gronden der proportieleer van den 

mensch; 
c. de beginseleu der plasti sche ontleedkunde; 
d. de beginselen der projectieleer en die der 

doorzichtkundc; 
e. de kunstgeschiedenis en de aesthetica ; 
f het boetseeren van ornamenten en frag

menten van het menschelijk lichaam naar 
relief-modellen. 
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·23 , In de tweede teekenklasse wordt onderwijs 
gegeven in: 

a. bet teekenen naar beeldbouwwerk, naar 
bet levend naakt en gekleed model en naar 
levende dieren ; 

b. de vergelijkende JJl'Oportieleer van den 
mensch; 

c. Plastiscbe ontleedkunde met aanwending 
van levende modellen ; 

d. de doorzichtkunde; 
e. de kunstgescbiedenis en de aesthetica; 
f. het boetseeren van fragmenten van het 

menscbelijk lichaam en van dieren naar beeld
werk. 

24. De kleine schilde:rklasse is tweeledig, 
eene voor mannelijke, eene voor vrouwelijke 
leerlingen. 

Daarin wordt onderwijs gegeven in: 
a. de beginselen der scbilderkunst (stilleven, 

koppen Im rompen naar bet naakt en gekleed 
levend model); 

b. de vergelijkende proportieleer van den 
menscb en de proportieleer der dieren ; 

c. de voortgezette plastische ontleedkunde 
met aanwending van levende modellen , de 
vergelijkende ontleedkunde en de ontleed
kunde der dieren; 

d. de compositie; 
e. de kunstgescbiedenis en de aesthetica; 
f. de kennis der schilderverven. 
25. In de groote schilderklasse wordt onder

wijs gegeven in : 
a. cle scbilderkunst (naakt en gekleecl model, 

in boofdzaak levensgroot) ; • 
b. de voortgezette vergelijkende proportie

leer van den menscb ; 
c. de voortgezette plastiscbe ontleedkunde 

met aanwending van levende modellen , de 
vergelijkende ontleedkunde en de ontleed
kunde cler dieren; 

d. de compositie; 
e. cle kunstgescbiedenis en de aesthetica. 
26. In de kleine beeldhouwklasse wordt on-

derwijs gegeven in : 
a. bet boetseeren van fragmenten van bet 

menschelijk lichaam, van dieren en van dra
peeringen, ook 'naar bet !even ; 

b. de voortgezette vergelijkende proportie
leer van den mensch en de proportieleer der 
dieren; 

c. de voor,tgezette plastiscbe ontleedkunde 
met aanwending van levende modellen, de 
vergelijkende ontleeclkunde en de ontleedkunde 
der dieren ; • 

cl. de compositie en de beeldhouwers-optiek; 
e. de kunstgeschiedenis en de aestbetica met 

stijl- en ornamentleer. 

I 
27. In de groote beeldhouwklasse wordt on-

denvijs gegeven in : 
a. het voortgezet boetseeren van het menscbe

Jijk lichaam, van dieren en van drapeeringen, 
ook naar bet !even; 

b. de voortgezette vergelijkende proportie
leer van den menscb; 

c-e. dezelfde vakken als genoemd in art. 26 
c-e. 

28. Er worden oefeningen gehouden in de 
gravcerkunst, bestaande in : 

a. bet teekenen voor ets en gravure; 
b. bet etsen ; 
c. bet graveeren met het graveerijzerofburijn; 
voorts dezelfde leervakken als genoemd in 

de artt. 24 en 25 sub b-c. 
29. De directeur is bevoegd leerlingen der 

tweede teekenklasse naar bet !even , der 
scbilder- en beeldbouwklassen, die bijzonder , 
uitmunten, in overleg met den boogleeraar 
in de graveerkunst toe te laten tot de oefe
ningen in bet etsen en in bet graveeren. De 
directeur kan voort hen of baar, die eene dag
klasse volgen, om bijzondere redenen ontheffen 
van de verplicbting de avondklasse te volgen. 

Op grond van een door een geneeskundige 
afgegeven attest kan bij ontheffing verleeneu 
van de oefeningen in bet boetseeren. 

Zij , die de scbilder- of beeldhouwklassen 
of de oefeningen in het graveeren volgen , 
ziju gebouden , tevens bet onderwijs in een 
der bun door den directeur aan te wijzen 
teekenklasseu te volgeu. 

30. Telken jare wordt voor den aanvang 
van den cursus door den directeur , na overleg 
met de boogleeraren, een lesrooster vastgesteld 
met een programma , vermeldende de stof 
welke bij bet onderwijs in de theoretiscbe 
vakken zal worden behaudeld , en de uren, 
welke daaraan zulleu worden gewijd. 
· Deze stukken worden met bet advies der 
Uo=issie van toezicht aau den Minister van 
Binnenlandscbe Zakeu ter goedkeuring ge
zonden. 

31. Levende modellen voor klassikaal ge
bruik worden gekozen door den hoogleeraar 
in het vak, in overleg met den directeur. 

Het loon wordt door laatstgenoemde in over
leg met den betrokken hoogleeraar vastgesteld. 

32. Zij, die de boogste klasse der schilder
of beeldhouwklassen of de oefeningen in bet 
graveeren doorloopen hebben, en zicb bijzonder 
onderscbeiden, kunnen - voor zoover die be
scbikbaar zijn - gedurende boogstens twee 
jaren afzonderlijke loges ten gebruike bekomen. 

Met toestemming van den directeur en in 
over leg met den betrokken boogleeraar kunnen 
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zij aldaar modellen voor rekening der Academie 
stellen tot hunne afzonderlijke oefening. Het 
loon dier modellen wordt door den di recteur 
bepaald. 

33. De leerlingen bezoeken eenmaal 's maands 
een museum of kunstverzameling , onder lei
ding van de hoogleeraren . 

De directeur stelt de orde dier bezoeken en 
de daarmede in verband staande indeeling der 
leerlingen vast en bepaalt den rooster der 
hoogleeraren, die deze zullen leiden. 

§ 4. Van de Examens. 

34. Hij of zij, die tot de lessen der Academie 
wenscht te worden toegelaten , geeft daarvan 
aan den directeur sch l'iftelijk kennis, minstens 
drie weken voor den eersten Maandag in Oc
tober, met overlegging van: 

a. een hem of haar betreffend uittreksel nit 
de geboorteregisters van den burgerlijken stand ; 

b. eene opgave der cursussen, welke men 
wenscht te volgen ; 

c. de diplomata, bedoeld aan het slot van 
het volgend artikel , welke men mocht bezitten. 

Hij of zij die aanstonds tot eene hoogere 
klasse wenscht te worden toegelaten , geeft 
daarvan te gelijker tijd schriftelijk kennis. 

35. Het bewijs van voldoende bedrevenheid 
in het teekenen bij art. 3 der wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad n°. 78) vereischt voor de toelating 
tot de lessen der Academia, bestaat in : 

a. behoorlijk geschaduwde teekeningen van 
een eenvoudig stilleven, van een pleisteror
nament en van een kop naar een gipsmodel ; 

b. de kennis van de grondbeginselen der 
doorzichtkunde (het in perspectief brengcn 
van eenvoudige voorwerpen of groepen van 
voorwerpen; grenslijnen) en der projectieleer. 

Zij die in het bezit zijn van de akte van 
bekwaamheid in het handteekenen voor mid
delbaar onderwijs (M 1 ) kunnen geacht worden 
het bedoeld bewijs geleverd te hebben. 

36. Bij zijne toelating ontvangt ieder leer
ling een exemplaar van het gedrukt program ma 
en van den rooster de1· lessen , alsmede eene 
opgave der lessen, welke hij gehouden is te 
volgen. Van deze laatste opgave houdt de 
d irecteur afschrift. 

37. Terugbetaling van gestbrte schoolgelden 
geschiedt uitsluitend, indien door overlijden 
v66r den aanvang der lessen van deze geen 
gebruik is gemaakt en alsdan op aanvraag der 
erfgenamen . 

38. De toelating tot eene hoogere klasse 
geschiedt op grond van de uitkomsten van 
een examen in al de onderwezen vakken, af-

gelegd voor den directeur, bijgestaan door de 
betrokken hoogleeraren . 

Bij onvoldoende kennis of bedrevenheid in 
een.ig vak kan de candidaat ten aanzien van 
dat vak verplicht worden nog een jaar den 
reeds gevolgden cursus te blijven volgen. 

39. Tot het afleggen van h et toelatings
examen, bedoeld bij art. 3 der wet van 26 Mei 
1870 (Staatsblad n°. 78) wordt bij den aanvang 
van den cursus gelegenheid gegeven; tot de 
overgangs examens , bedoeld bij art. 38 van 
het reglement, omtrent Paschen en tegen het 
eindigen van den cursus. 

Zij die het verzoek bebben gedaan, vermeld 
aan bet slot van art . 34, worden na het be
vredigend afgelegd toelatingsexamen, terstond 
in de gelegenheid gesteld om voor de examen
commissie, omsch reven in art. 38, blijk te 
geven dat zij voldoen aan dezelfde eischen als 
bij dat artikel gesteld zijn voor het over
gangsexamen tot de bedoelde hoogere klasse. 

40. Tot bet examen, bedoeld in art. 11 van 
voormelde wet, en tot de wedstrijden worden 
toegelaten N ederlanders van beiderlei ge
slacht, ook niet-leerlingen der Academie, niet 
jonger dan 20 en niet ouder dan 30 jaren. 

Het wordt jaarlijks in het voorjaar afge
nomen op een in de Nederlandsche Staats
courant bekend te maken tijdstip. · 

De candidaten zijn verplich t van bun voor
nemen minstens vier weken te voren bij vracht
vrije brieven kennis te geven aan den direc
teur, met overlegging van een uittreksel uit 
bet g'bboorteregister van den burgerlijken 
stand, hen betreffende. 

41 . De examinatoren , bedoeld in art. 11 der 
bovengenoemde wet en , zij die de wedstrijden 
beoordeelen , genieten , voor zoover zij niet 
hoogleeraar der Academie zijn, vacatiegelden 
en, zoo zij buiten Amsterdam wonen , bo
vendien vergoeding voor reis- en verblijf
kosten. 

42 . De eiscben voor bet examen , bedoeld 
in art. 11 der wet van 26 Mei 1870 (Staats
blad n•. 78) zijn ten aanzien van: 

a. de aesthefica, 
kennis van de hoofdbeginselen der schoon

heid sleer met betrekkir.g tot de bouw- , de 
schilder- en de beeldhouwkunst; 

b. cle kunstgeschiedenis, 
kennis van de hoofdtrekken der algemeene 

en der ederland che kunstgeschiedenis; 
c. de ont/,eeclkuncle, 
kennis van het menschelijk geraamte en 

der oppervlakkige spieren ; 
d. de doorzichtkunde, 
kennis van de beginselen der doorzichtkun,de. 
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Het wordt mondeling en zoo noodig, buiten
dien schriftelijk afgelegd; voor bet mondeling 
examen wordt in elk der vakken per candi
daat hoogstens een uur gesteld. 

Buitendien worden gevorderd voor het vak 
c. (ontleedkunde): 

1°. de schets van een proportiebeeld met 
geraamte, waarvoor 6 uren toegestaan worden; 

2°. een spierteeken ing van een onderdeel 
van bet menschelijk licbaam, waarvoor 2 uren 
worden toegestaan ; 

3°. een teekening van een stand naar bet 
naakt model (bet opgerezen beeld ter boogte 
van ongeveer 50 c.M.), waarvoor 10 uren toe
gestaan worden ; 

en voor bet vak d (doorzicbtkunde) bet in 
perspectief brengen met scbaduwbepaling van 
eenige voorwerpen volgens opgave, waarvoor 
6 uren. worden toegestaan. 

43. De beslissing gescbiedt bij meerderbeid 
van stemmen ; staking van stemmen wordt 
steeds geacbt eene beslissing te zijn in den 
voor den candidaat minst gunstigen zin. 

Aan hen , die slagen , wordt binnen acbt 
dagen door de Commissie van examinatoren 
een getuigschrift uitgereikt. 

q 5. Van de wedstrijden. 

44. Telken jare heeft een wedstrijd plaats 
in een der volgende vakken en in de vol
gende orde: 

de bouwkunst; 
de scbilderkunst; 
de beeldhouwkunst. 
Bovendien is er om de 5 jaren, te beginnen 

met 1908, een wedstrijd in de graveerkunst. 
45. Het tijdstip, waarop de wedstrijd ge

opend wordt, zal in de N ederlandscbe Staats
courant aangekondigd worden. 

Zij , die er aan wenscben dee! te nemen, 
melden zicb twee weken v66r dat tijdstip 
schriftelijk bij den directeur aan, onder over
legging van bet getuigscbrift, bedoeld in art. 43. 

46. De wedstrijden bebben plaats in bet ge
bouw der Rijksacademie van Beeldende Kuns
ten. Aan elken mededinger wordt bij bet 
lot eene afzonderlijke loge aangewezen voor 
den duur van den wedstrijd. 

De mededingers hebben aanspraak op koste
looze verwarming. 

De door hen gemaakte kosten, door de Jury 
te schatten, worden vergoed tot een bedrag 
van hoogstens f 150. 

4 7 . De mededingers onderwerpen zicb op 
straffe van uitsluiting aan de maatregelen van 
orde, door den directeur onder goedkeuring 

van de Commissie van toezicbt vastgesteld of 
vast te stellen. 

48. De wedstrijden bestaan in : 
a. een proefkamp; 
b. een eindkamp. 
Hoogstens ten getale van vier worden de 

mededingers, die bet best in den proefkamp 
voldeden, tot den eindkamp toegelaten . 

A.Ileen indien de jury beslist, dat geen der 
mededingers voldoende bekwaamheid in den 
proefkamp bewees, wordt de eindkamp niet 
gehouden. 

49. De proefkamp bestaat: 
a. voor de schilderkunst in : 
1°. bet scbetsen van twee composities naar 

opgegeven onderwerpen ter hoogte der opge
rezen figuur van 25 c.M. (toegestane tijd 
12 uren) ; 

2°. bet scbilderen van een stand naar bet 
naakt model ter boogte der opgerezen figuur 
van 80 c.M. (toegestane tijd 20 uren) ; 

b. voor de beeldhouwkunst in : 
1 °. bet boetseeren in klei volgens een op

gegeven onderwerp van een scbetsontwerp, 
bestaande uit een losse figuur of een groep 
ter boogte der opgerezen figuur van 25 c.M. 
(toegestane tijd 6 uren) ; 

2°. bet boetseeren in klei van een boogre-· 
lief naar naakt model ter boogte der opge
rezen figuur van 80 c.M. (toegestane tijd 20 
uren); 

c. voor de graveerkunst in : 
1°. bet schetsen van twee composities naar 

opgegeven onderwerpen ter hoogte der opge
rezen figuur (of figuren) van 25 c.M. (toege
stane tijd 6 uren voor elke c,ompositie); 

2°. bet vervaardigen van eene teekening van 
een kop naar levend model op half levens
grootte (toegestane tijd 20 uren). 

Alie proeven naar levend model bebooren 
door de jury aan die modellen te worden ge
toetst. 

d. voo,· de bouwkunst in : 
1°. bet afleggen van een voorafgaand examen 

betreffende : 
a. de lagere wiskunde ; 
b. de beschrijvende meetkunde; 
c. de statica, wat betreft de berekening van 

eenvoudige constructien ; 
d. de burgerlijke bouwkunst (houtverbin

dingen, steenverbanden, ijzerconstructien, on
derdeelen van gebouwen) ; 

e. de kennis van bouwstoffen, gebruikelijk 
voor bouwkundige werken ; 

f. de leer van bet ornament; 
2°. bet vervaardigen van een ontwerp voor 

een eenvoudig gebouw (woonbuis, villa); 
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3°. bet ontwerpen van een bouwkundig de
coratief detail. 

De opgegeven onderwerpen zijn voor alle 
mededingers dezelfde. 

Zij , die in het bezit zijn van het diploma 
wegens goed afgelegd eindexamen eener hoogere 
burgerschool rnei 5-jarigen cursus zijn vrij
gesteld van de vakken sub d, 1°., a-b. 

Zij, die in het bezit zijn van het diploma B, 
bedoeld in art. 61 van de wet op het middel
baar onderwijs van 2 Mei 1863 (Staatsblad 
n•. 50), of van het diploma, wegens het met 
goed gevolg afleggen van het propaedeutisch 
examen, bedoeld in art. 9 van het Koninklijk 
Besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad n•. 227), 
zijn vrijgesteld van de vakken sub d, 1°., a- e. 

Zij , die in het bezit zijn van het diploma 
C, bedoeld in art. 62 van de wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n•. 50), of van het bij art. XXII 
der wet van 22 Mei 1905 (Staatsblad n°. 141) 
daarrnede gelijkgestelde diploma van bouw
kundig ingenieur of architect, zijn vrijgesteld 
van het examen bedoeld sub d, 1°. 

Behondens deze vrijstellingen worden alleen 
zij, die met goed gevolg het voorafgaand 
examen in elk der sub d, 1°. vermelde vakken 
aflegden, toegelaten tot de proeven sub d, 
20. en 3°. 

50. De eindkamp bestaat: 
a. voor de schilderkunst in het vervaardigen 

eener figuur-schilderij in olieverf naar een op
gegeven onderwerp, zoodanig gekozen, dat 
daaruit blijke de bedrevenheid van de mede
dingers in het schilderen van het naakt en 
van drapeeringen. 

De schets daarvoor behoort ten grondslag 
te liggen aan het definitieve werk. Gedurende 
het ontwerpen der schets wordt niemand tot 
den mededinger toegelaten. 

Wanneer de schets gereed is , wordt die 
door den directeur in tegenwoordigbeid van 
den vervaardiger acbter glas geborgen en ver
zegeld . 

b. voor de beeldhouwkunst in het modelleeren 
van een beeld , groep of rPlief, volgens een 
opgegeven onderwerp, zoodanig gekozen, dat 
daaruit blijke de bedrevenbeid van de mede
dingers in bet modelleeren van bet naakt en 
van drapeeringen. 

Ten aanzien daarvan geldt alinea 2 van dit 
artikel. 

Van de schets wordt een afgietsel vervaar
d igd, dat door den directeur in tegenwoor
digheid van den vervaardiger gewaarmerkt 
en bewaar.:l wordt. 

c. voor de graveerkimst in het vervaardigen 
van een burijn-gravnre naar een door den 

mededinger naar het !even te teekenen aca
demiebeeld. 

De teekening wordt door den directeur in 
tegenwoordigheid van den vervaardiger ge
waarrnerkt, voor dat bij aan de gravure begint. 

d. voo,· de schoone bouwkunst in het vervaar
digen van een ontwerp voor een monnmen
taal gebouw. 

De schetsen daarvoor op de schaal 1 : 200, 
bestaande in plattegronden; doorsneden en de 
voornaamste opstanden , worden door den di
recteur in tegenwoordigbeid van den mede
diiiger gewaarmerkt en bebooren ten grond
slag te liggen aan de definitieve ontwerpen. 
Gednrende bet ve rvaardigen claarvan wordt 
niemand tot den mededinger toegelaten . 

De definitieve ontwerpen moeten bestaan in : 
a. de plattegrnnden der verschillende ver

diepingen op de scbaal van 1 : 100; 
b. de teekening van v66r- en achtergevel 

en van een der zijgevels op dezelfde scbaal ; 
c. eene cloorsnede op dezelfde scbaal ; 
d. twee detailteekeningen tot verklaring der 

constructie op dezelfde scbaal ; 
e. minstens twee detailteekeningen van voor

name decoratieve onderdeelen op de scbaal 
1 : 20; 

f. een perspectief-teekening in aquarel uit
gevoerd ; 

g. eene beknopte tecbniscbe beschrijving van 
bet gebouw en van de te bezigen materialen. 

51. De jury bepaalt vooraf in overleg met 
den directeur boeveel tijd voor elk der aan 
de mededingers opgelegde werkzaamheden 
toegestaan wordt. 

52. De jury wordt benoemd door de Com
missie van ioezicbt, die ook den voorzitter, 
den secretaris en een of meer plaatsvervan
gende leden aanwijst. 

53 . De jury voor de beide kampen in de 
schilderkunst, de beeldhonwkunst en de gra
veerkunst bestaat uit 5 leden, van welke min 
st_ens 3 kunstenaren zijn. Die voor de kampen 
in de bouwkunst is tweeledig: een voor bet 
voorafgaand examen, bedoeld in art. 49 , d, sub 
1, en een voor de proeven van art. 49, d sub 2 
en 3 voor den eindkamp. Elk dezer jury's 
telt 7 leden, van welke, wat de laatste jury 
betreft, minstens 4 kunstenaren zijn. 

54. De jury bepaalt de onderwerpen voor 
de verschillende prijskampen. Het opgelegd 
onderwerp is hetzelfde voor al de mededingers 
in denzelfden kamp. De omscb rijving van 
het onderwerp wordt aan ieder hunner in 
handschrift in een verzegeld couvert bij het 
binnentreden der loge overhandigd. 

55. Bij de beoordeeling van den eindkamp 
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legt de jury vooraf ter zijde de werken der 
mededingers , die zich niet hebben gehouden 
aan het opgelegd program , die in te sterke 
mate afgeweken zijn van hunne schetsen of 
die de voorgeschreven afmetingen niet in het 
oog hielden. 

56. De beslissingen worden genomen met 
meerderheid van stemmen. Staking van stem
men wordt geacht eene beslissing te zijn in 
den voor den belanghebbende minst guns
tigen zin. 

Een lid der jury mag zich niet van stem
ming onthouden. 

57. De prijs en het accessit, bedoeld in 
art. 13 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad 
n•. 78) mag niet tusschen meerdere rnededin
gers verdeeld worden. 

58. De jury brengt een met redenen om
ldeed verslag omtrent de uitkomsten van den 
wedstrijcl uit. Dit verslag wordt aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken gezonden 
door tusschenkomst van de Commissie van 
toezicht, welke hierbij , zoo daartoe termen 
bestaan, de gemotiveerde aanbeveling voegt, 
becloeld in art. 15 cler wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad n•. 78). 

59. Daarna worden al de in den wedstrijd 
geleverde werken openlijk gedurende minstens 
8 dagen tentoongesteld. 

De met den gouden eerepenning bekroonde 
werken blijven eigendom der Academie. 

60. De maatregelen van orde, waarin bij 
dit reglement ten aanzien van de wedstrijden 
niet mocht zijn voorzien , worden geregeld 
door cle Commissie van toezicht in overleg met 
den clirecteur. 

§ 6. Van de Ee:repenningen en de Jaargelden. 

61. De eerepenningen worden aan de be
kroonden uitgereikt in eene plechtige open
bare vergadering van d3 Commissie van toe
zicht, bijgestaan door den directeur en de 
hoogleeraren der Academie en in tegenwoor
digheid van de jury. 

62. Hij, aan wien een jaargeld is verleend, 
gedraagt zich aan de voorschriften, onder 
goedkeuring van den Minister van Binnen
landsche Zaken door de Cornmissie van toe
zicht, na overleg met den directeur en den 
belanghebbende gehoord, gegeven. Zij be
treffen inzonderheid de door den begunstigde 
te bezoeken plaatsen en inrichtingen, de door 
hem te verrichten ~tudien, en in te zenden 
werken en den tijd aan een en ander te 
wijden. 

63. Het jaargeld wordt driemaandelijks bij 
vooruitbetaling uitgereikt. 

Ten aauzien van hem , die in gebreke is 
zich naar de gegeven voorschriften te ge
dragen , kan het jaargeld geheel of gedeelte
lijk worden ingehouden. 

64. Aan den begunstigde kan door den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, op voorstel 
van de Commissie van toezicht, den clirecteur 
gehoord, eene vergoeding voor uitgaven 
wegens werkplaatsen en modellen worden toe
gekend, tot een bedrag van : 

hoogstens f 1000 's jaars voor een schilder 
of een beeldhouwer ; 

hoogstens f 600 's jaars voor een graveur 
of een bouwkundige. 

Hieromtrent gelden de regelen, vastgesteld 
bij art. 63. 

65. Twee maanden v66r bet verstrijken van 
het jaar, waarvoor het jaargeld is verleend, 
zendt de bekroonde aan den directeur der 
Academie een verslag van zijne verrichtingen, 
alsmede zoodanige bewijzen van zijne studien , 
als in zijne instructie zijn gevraagd, vergezeld 
van eene onderteekende verklaring, dat hij 
eigenhanclig de ingezonden werken heeft ver
vaardigd. 

De Cornmissie van toezicht, gehoord den 
directeur en minstens drie door haar uit te 
noodigen deskundigen, brengt naar aanleiding 
daarvan een gemotiveerd rapport aan den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken uit, waarin 
zij omtrent het al of niet op nieuw toekennen 
van het jaargeld bare meening uitspreekt. 

66. De toegezonden kunstwerken worden 
gedurencle minstens 8 dagen tentoongesteld. 
Zij blijven bet eigendom van de inzenders. 

Beboort bij Koninklijk Besluit van 31 Juli 
1905 (Staatsblad n•. 247). 

Mij bekend, 
De ltfiniste:r van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) KUYPER. 

31 Juli 1905. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestu ur, 
als bedoeld bij artikel 108 der Provinciale 
Wet. S. 248. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Juni 1905, n•. 
6143, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de artikelen 108 en 115 cler Provin-
ciale Wet; 

Den Raad van State geboord (advies van 
18 Juli 1905, n•. 18); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juli 1905, n•. 6969 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vast te stellen de navolgende bepalingen : 
Art. 1. De begrooting der provinciale in

komsten en uitgaven wordt ingericbt overeen
komstig het hiernevens gevoegde model. 

2. Het aantal, de omscbrijvingen, de volg
orde der boofdstukken, alsmede de omscbrij
ving en volgorde der afdeelingen, bij de mo
del-begrooting aangewezen, worden onveran
derd in de begrooting overgenomen. 

Hoofdstukken worden, zoo noodig, in af
deelingen verdeeld, of dezen met andere ver
meerderd. In bet laatste geval worden in de 
omscbrijving en volgorde der afdeelingen de 
vereischte wijzigingen aangebracbt. 

Zijn er boofdstukken of afdeelingen waar
onder geen post gebracht behoeft te worden, 
dan wordt zulks met bet woord nihil aange
duid. 

3 . De omscbrijving van elken post van 
inkomst en uitgaaf wijst den aard en oorsprong 
der inkomst en den aard en de strekking der 
uitgaaf duidelijk aan. 

4 . H et bedrag der inkomsten wordt bij de 
begrooting onverkort voorgesteld, zonder eeni
gen aftrek wegens kosten van invordering of 
beheer, wegens lasten of anderszins. 

5 . Tot grondslag der raming van de op
brengst der opcenten op 's Rijks directe be
lastingen strekt, voorzooveel de grondbelasting 
betreft , de boofdsom voor bet belastingjaar, 
waarin de begrooting door de Staten wordt 
vastgesteld, en, wat de overige belastingen 
betreft, de boofdsom voor bet laatst afgeloopen 
belastingjaar. 

6. Indien de Staten bij de begrooting zelve 
macbtiging willen verleenen tot bet doen van 
af- en overschrijving, worden bij het negende 
hoofdstuk lOnvoorziene uitgaven) de posten 
der begrooting vermeld, waarop overschrijving 
mag plaats vinden. 

7. De begrooting is vergezeld van eene 
memorie van toelichting, die voor elk artikel, 
en, zoo noodig, voor elk onderdeel, de gronden 
waarop de raming der inkomsten en uitgaven 

berust, vermeldt, en ingeval van verscbil met 
de raming van bet vorige jaar, onder opgave 
van dat verschil , de oorzaken daarvan aanwijst. 

8. Bij de aanbieding ter goedkeuring, over
eenkomstig artikel 109 der Provinciale W et, 
worden van de begrooting, alsmede van de 
memorie van toelichting, vijf exemplaren over
gelegd. 

9. Op den laatsten December van bet jaar, 
volgende op bet dienstjaar, wordt dat dienst
jaar gesloten en daarop geene ontvangst of 
uitgaaf meer toegelatien. 

Voor gelden tot een gesloten dienst behoo
rende, doch na de sluiting te ontvangen, wordt 
op de begrooting geen afzonderlijke post ge
bracbt. 

10. Uitgaven t~t ee11 gesloten dienstjaar 
behoorende en nog ua de sluiting te doen, 
worden ten laste van den post van onvoorziene 
uitgaven op de begrooting van een volgend 
dienstjaar gebracht. 

11. "a de inwerkingtreding van dit besluit 
blijft bet Koninklijk besluit van 22 Augustus 
1850 (Staatsblad n°. 52) van kracht, voorzoover 
betreft de begrootingen der enkel provinciale 
en buishoudelijke inkomsten en uitgaven voor 
de jaren 1904 en 1905 en de daarin later aan 
te brengen wijzigingen. 

12. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
bet St~atsblad en van de Staatscourant, waarin 
het geplaatst is. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat, 
met de daarbij behoorende model-begrooting, 
in afschrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Financien, aan den Raad van 
State en aan de Algemeene Rekenkamer, en 
gelijktijdig in bet Staatsblad en de Staatscou
rant zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 31sten Juli 1905. 
(get.) W IL HELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) KUYPER. 

(Uitgeg . 10 Aug. 1905.) 
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MODEL bedoeld bij art. 1 van het 
Koninklijk besluit van 31 Juli 

1905 (Staatsblad n°. 248). 

BEGROOT I N G 

DER PROVINOIALE INKOMSTEN EN 
UITGAVEN. 

PR0VINCIE 
DIENSTJAAR 19 

Hoofd
stuk I. 
Hoofd

stuk II 
afd. 1- IV 

INKOMSTEN . 

Aard der inkomsten. 

HOOFDSTUK I. 

Ontvangsten wegens vroe
gere diensten . 

Geraamd 
bedrag. 

Art. 1. Batig saldo der door de Sta
ten vastgestelde rekening 
over het dienstjaar ... , zoo
ver de Staten daaraan niet 
reeds eene bepaalde be-
stemming bebben gegeven 

1
_/c__ __ _ 

Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 

Totaal van bet I• Hoofdstuk f 

HOOFDSTUK II. 

Opbrengst van belas
tingen . 

AFDEELING I. 

Opcenten op 's Rijks directe 
belastingen. 

.. opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting voor 
de ongebouwde eigendom-
men .. f 

.. opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting voor 
de gebouwde eigendom
men 

. . opcenten op de boofdsom 
der personeele belasting . 

.. opcenten op de boofdsom 
der vermogensbelasting . 

.. opcenten op de hoofdsom 
der belasting op bedrijfs
en andere inkomsten . 

Totaal der I • afdeeling f 

AFDEELING II. 

Leges ter provinciale griifie. 

Art. 1. Leges ter provinciale griffie 
10

/,__ _ _ _ 

Totaal der II• afdeeling f 

Hoofctstuk 
III-V. 
Hoofd

stuk VI, 
afd, I. 

Art. 1. 
Art . 2. 

Aard der inkomsten. 

AFDEELING III. 
Rechten en loonen. 

Geraamd 
bedrag. 

f 

Totaal der III• afdeeling f 

AFDEELING IV. 

Bijzondere belastingen. 

Art. 1. f 
Art. 2. 

Totaal der IV• afdeeling f 
,, ,, III0 ,, 

" " ne " 
" " re " 

Totaal van bet II• hoofdstuk f 

HOOFDSTUK III. 

Baten en inkomsten van 
provinciale eigendom
men en van zaken, 
die door de Staten 
beheerd worden. 

Art. 1. Huur van. f 
Art. 2. Pacht van . 
Art. 3. 

Art. 1. 

Art. 1. 

Art. 2. 

Art, 1. 
Art. 2. 

Totaal van hetlII• hoofdstuk f 

HOOFDSTUK IV. 

Uitkeering van bet Rijk. 

Uitkeering van het Rijk, in
gevolge art. 72 der wet 
van 17 J uni 1905 (Staats
blad n°. 210). f 

Totaal van het IV• boofdstuk f 

HOOFDSTUK V. 
Ontvangste n van ver

schillenden aard en 
toevallige baten . 

Opbrengst van de uitgifte 
van het Provinciaal blad . f 

Totaal van het V• hoofdstuk J 

HOOFDSTUK VI. 
Buitengewone ontvang

sten . 
AFDEELING I. 

Opbrengst van geldleeningen. 

f 

Totaal der l8 afdeeling f 
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Hoofd
stuk VI, 
afd. II. 

Aard der inkomsten. 

AFDEELING II. 
Opbrengst van den verkoop 

van provinciale eigendommen. 

31 JULI 1905. 

Geraamd 
bedrag. 

Hoofdsl. l , 
afd.II -IV. 
Hoofdst.Jl , 

afd. II . 

Art. 1. f 
Art. 2. 

HoofdsL. J, 
afd. l. 

Art. 1. 

Art. 2. 
Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 

Art. 6. 
Art. 7. 

Art. 8. 

Totaal der II• afdeeling J 
" " 1e ,, 

Totaal van het VI• hoofdstuk f 

Verzameling. -
Totaal van bet I8 hoofdstuk f 

" " " Jle " 
., ., ., III• ., 
,, " ,.1ve " 
" " "ve " 
" " ,,VIe " 

Totaal der inkomsten f 

UITGAVEN. 

Aard der uitguven. 

HOOFDSTUK 1. 
Algemeene bestuurs

kosten . 

AFDEELING I. 
J aarwedden van de leden van 

Gedeputeerde Staten, den 
grijfier en van a/le andere 
in dienst der provincie 

zijnde ambtenaren en 
bedienden. 

Geraamd 
bedrag. 

J aanvedde van zes (vier) 
leden van Gedeputeerde 
Staten. . . . .... f 

Jaarwedde van den griffier 
Jaarwedde van de ambte
naren en bedienden ter 
provinciale griffie. . . . 

Jaarwedde van den ambte
naar met bet beheer der 
provinciale geldmiddelen 
belast . . 

Jaarwedde van de ambte
naren en beambten bij den 
Provincialen Waterstaat . 

Jaarwedden van tolgaarders 
Jaarwedden van sluis- en 
brugwachters 

Totaal der I• afdeeling f 

Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 3 . 

Art. 4. 

Art. 6. 

Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 

Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 6. 
Art. 6. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Aard der uitgaven. 

AFDEELING II. 

Reis- en verblijfkosten van 
de leden der Staten en van 

de Gedeputeerde Sta.ten en 
van de provinciale amb· 

tenaren en present·ie
gelden van de led en 

der Staten. 

Geraamd 
bedrag. 

Reis- en verblijfkosten van 
de leden der Staten . f 

Reis- en verblijfkosten van 
de leden van Gedeputeerde 
Staten . . . . . . 

Reis- en verblijfkosten van 
den griffier en de ambte
naren en bedienden ter 
provinciale griffie. . . . 

Reis- en verblijfkosten van 
de ambtenaren van den 
Provincialen Waterstaat . 

Preseutiegeld van de leden 
der Staten . 

Totaal der II• afdeeling J 

AFDEELING III. 

Verliclding, verwanning en 
schoonhouden vim dP lo

kalen, benoodigd voor het 
p,·ovinciaal bestuur. 

Licht. f 
Brandstoffen . 
Schoonhouden 

Totaal der III• afdeeling f 

AFDEELING IV. 

Bureaukosten. 
Scbrijfloonen . . . f 
Druk- en bindwerk 
Bureaubehoeften 
Boeken, weekbladen enz. 
Arohl~. . . ... 
Kosten uitgifte Prov-inciaal 

Blad 

Totaal der IV• afdeeling f 
.. .. m • .. 
" " rre " 
" " re " 

Totaal van bet I• boofdstuk f 

HOOFDSTUK II. 
Kosten van provinciale 

wegen en werken . 
AFDEELING I. 

Wegen en daarbij behoorende 
werken. 

f 

Totaal der I • afdeeling f 



H oofdst. 11, 
afd.1 1-Vil, 

Hoofdst 
III. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art . 4. 
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Aard der uitgaven. 

AFDEELING II. 
Zeewerken. 

I Geraamd 

1 

bedrag. 

f 

Totaal der 11' a£deeling f 

AFDEELI G Ill. 
Havens en daarbij behoorende 

werken. 
f 

Totaal der Ill' afdeeling f 

A.FDEELING IV . 
Rimer- en kanaalwerken. 

f 

Totaal der IV• afdeeling f 

AFDEELING V. 
Dainbeplantingen. 

f 

Totaal de~ V• afdeeling f 

AFDEELING VI. 
Zandverstuivingen. 

f 

Totaal der VI• afdeeling f 

AFDEELING VII. 
A 1ulerP wer ken. 

f 

Totaal der Vil• afdeeling f 
" " VJe " 
II " ye ll 

., ., IV• 

., ,, III• 
" II• 

1' 

Totaal van het II• hoofdstuk f 

HOOFDSTUK III. 
Kosten en lasten van 
provinciale eigendom
men en van zaken, 
die door de Staten 

beheerd worden 

Onderhoud van . . . f 
Brandverzekering van 
Grondbelast ing wegens 
Polderlasten wegens . 

Totaal van hetlll• boo£dstuk f 

Hoofdst. 
IV en V· 
Hoofdst.Vl 
afd .I - IV 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 1. 

Art. 2. 

Aard der uitgaven. 

HOOFDSTUK IV. 
Renten en aflosslngen 
van door de Provlncle 

aangegane geld
leeningen . 

Geraamd 
bedrag. 

f 

Totaal van bet IV• hoofdstuk f 

HOOFDSTUK V. 
Uitgaven blj bijzondere 

wetten aan de pro
vincie opgelegd. 

Teruggaaf aan het Rijk van 
het aandeel der provincie 
in de kwade posten op de 
grondbelasting en de belas
ting op het personeel . . f 

Vergoeding aan bet Rijk 
voor het innen van opcen
ten op 's Rijks directe be
lastingen . . . . . . . 

Kosten van opricbting en 
instandhouding van krank
zinnigengestichten 

Totaal van het V• boofdstuk f 

HOO.FDSTUK VI. 
Andere uitgaven niet 

onder de vorige hoofd
stukken begrepen . 

AFDEELING l. 
Kosten der door de provincie 

te voe,·en gedingen. 
Kosten van rechtsgeleerde 

adviezen . f 

Totaal der l8 afdeeling f 

A FDEELING II. 
Pensioneering en verzekering 
van ambtenaren in dienst 
derprovincieenvanhunne 

weduwen "en weezen . 
Art. 1. f 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Totaal der II• a£deeling f 

AFDEELING ill. 
Uitgaven ten behoeve van 

landbomo en veeteelt. 
f 

Totaal der ill• afdeeling f 
AFDEELING IV. 

Uitgaven ten behoeve van 
het onderwij s. 

Subsidie aan . . . f 

Totaal der IV• afdeeling f 



400 5 AUGUS'l'US 1905. 

Hoofdst. 
VI, afd 
V-VIII· 
Hoofdst. ' 
VIl- lX 

Aard der uitgaven. 

AFDEELING V. 

Bijdragen in de kosten van 
wegen en daarbij behooren• 

de werken en van andere 
verkeersmiddelen. 

Geraamd 
bedrag. 

Art. 1. Subsidie aan . f 
Art. 2. 

Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 
Art. 2. 

Art. 1. 

.Art. 1. 

Totaal der V• afdeeling f 

AFDEELING VI. 
Bijdragen in de kosten van 
verple_qing van behoeftige 
krankzinnigm, idioten, enz. 

Bijdragen in de kosten van 
verpleging van behoeftige 
krankzinnigen . . . . . f 

Totaal der yr• afdeel ing f 

AFDEELING VII. 
Diverse subsidiiin. 

f 

Totaal der V1l" afdeeling f 

AlfDEELING VIII. 
Diverse uitgaven. 

Opeischbare scbulden. f 

Totaal der Vill• afdeeling f 
11 I ' -vJJe II 

,, ,, ,rre '' 
,, " ve " 
" ,, 1ve " 
" " me " 
JI II ne 11 

" " re " 
Totaal van het V1• hoofdstuk f 

HOOFDSTUK VII. 
Buitengewone tiitgaven. 

f 

Totaalvan het VII•hoofdstuk f 

HOOFDS'l'UK vm. 
Uitgaven wegens vroegere 

diensten. 
N adeelig slot der door de 

taten vastgestelde reke
ning over het dienstjaar 
19 .. f 

Totaal van het VIII• hoofdst. j 

HOOFDSTUK IX. 
Onvoorziene uitgaven. 

Voor onvoorziene uitgaven 10/"----- - 

Totaal van betIX•hoofdstuk f 

· VE R Z A M EL I N G. 

Totaal van bet I • Hoofdstuk . . f 
rre 

III• 
,, IV•· 

v• 
V1• 

" V1I • 
"VIII• 

IX• 

Totaal der uitgaven f 

B ALAN S. 

Provinciale inkomsten . . . . . f 
uitgaven. . . . 

Waarschijnlijk batig saldo f 

Aldus vastgesteld door de Staten van 

den 

De Staten voarnoemd, 

Voorzitter. 

, G,·iffier. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 31 
Juli 1905 (Staatsblad n•. 248). 

Mij bekend, 

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

5 Augusti,s 1905. BESLUIT, bevelende de be
kendmaking van bet op 6 April 1904 te
p arijs tnsscben Nederland en Frankrijk ge 
sloten arbitrage-verdrag. S. :M9. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gei,:ien het op 6 April 1904 te Parijs tus- · 
scben Nederland en Frankrijk gesloten arbi
trage-'verdrag, welk verdrag goedgekeurd is bij 
de wet van 7 Juni 1905 (Staatsblad n•. 200) en 
waarvan een afdruk, met vertaling, bij dit be
sluit gevoegd is; 

Overwegende, dat de uitwisseling der akten 
van bekracbtiging van evengenoemd verdrag 
mede te Parijs op 5 Juli 1905 heeft plaats 
gehad ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 29sten Juli 1905, 
n•. 9599, Directie van h et Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bekendmaking van voorzegd verdrag, met 

de vertaling daarvan, te bevelen door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. 

Ooze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn belast , ieder 
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voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van betgeen ten deze wordt vereiscbt. 

Het Loo, den 5den Augustus 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minisfe,· van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) W. M. v. W EEDE. 

( Uitgeg. 23 Ai,g. 1905.) 

YERTALING. 

De .Regeering van Hare Majesteit de Konin
gin der Nederlanden en de Regeering der 
Franscbe Republiek, onderteekenuren van bet 
Verdrag voor de vreedzame beslechting van 
internationale geschillen, gesloten te 's Graven
bage den 29sten Juli 1899; 

Overwegende dat de Hooge Contracteerende 
Partijen zich bij art. 19 van dat verdrag hebben 
voorbebouden om overeenkomsten aan te gaan, 
ten doe! bebbende aan arbitrage te onderwer
pen alle gevallen die zij voor zoodanige beban
deling vatbaar zullen acbten. 

Hebben de ondergeteekenden gemacbtigd de 
volgende bepalingen vast te stellen: 

Art. I . Mocbten geschillen van recbtskundis 
gen aard of betreffende de uitlegging van de 
Hooge Oontracteerende Partijen bindende ver
dragen tusschen Haar rijzen en de oplossing 
daarvan langs diplornatieken weg onmogelijk 
zijn gebleken, zoo zullen deze geschillen aan 
bet Permanente Hof van Arbitrage te 's Gra
venbage ingesteld kracbtens bet Verdrag van 
29 Juli 1899, worden onderworpen, onder voor
beboud niettemin , dat zij de levensbelangen , 
de onafbankelijkbeid of de eer van de twee 
Contracteerende Staten niet aantasten en de 
belangen van derde partijen niet raken. 

Art. II. In elk bijzonder geval zullen de 
Hooge Contracteerende Partijen, alvorens zich 
tot bet Permanente Hof van Arbitrage te wen
den, een afzonderlijk Compromis sluiten, dui
delijk omschrijvende bet onderwerp van het 
geding, den omvang van de bevoegdheden der 
scbeidsrecbters en de termijnen, die ten aan
zien der samenstelling van bet scbeidsgerecht 
en de onderscheiden deelen der procedure zul
len zijn in acbt te nemen. 

Art. III. Deze overeenkornst is aangegaan 
voor een tijdvak van vijf jaren gerekend van 
den dag der uitwisseling van de akten van 
bekrach tiging. 

Gedaan in dubbel te Parijs, den 6 April 1904. 

(L. S.) (get.) A. DE STUERS. 

DELC.A.SSE. 

1905. 

5 Augusti,s 1905. BESLUI'l', bevelende de be
kendmaking van bet op 15 Februari 1905 
te L anden tusschen Nederland en Graat
Britanniii gesloten arbitrage-verdrag. S. 250. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien bet op 15 Februari 1905 te Landen tus
scben Nede,·land en Graat-Britannie gesloten 
arb itrage-verdrag, welk verdrag goedgekeurd 
is bij de wet van 7 J uni 1905 (Staatsblad n•. 201) 
en waarvan een afdruk, in Nederlandscben en 
in Engelscben tekst, bij dit beslu it gevoegd is; 

Overwegende, dat de uitwisseling der akten 
van bekracbtiging van evengenoemd verdrag 
rnede te Landen op 12 Juli d. a. v. beeft plaats 
gebad; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Buitenlandscbe Zaken van den 29s ten Juli 1905, 
Directie van bet Protocol, n•. 9600; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van voorzegd verdrag te bevelen door 
de plaatsing van dit besluit in bet Staatsblad. ll ) 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van AlgPmeen Bestuur, zijn belast, ieder 
voor zooveel hem aangaat, met de uitvoering 
van betgeen ten deze wordt vereiscbt. 

Het Loo, den 5den Augustus 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) W. M. v. WEJ,;DE. 

(Uitgeg. 23 Aug. 1905.) 

5 Augustus 1905. MISSIVE van den Minister 
van Staat, Minister van Oorlog, aan de 
Commissarissen der Koningin in de provin
cien, betreffende vrijstelling van zegelrecbt. 

Op grond van bet gestelde in artikel 6 van 
bet Koninklijk besluit van 29 Februari 1884, 
n•. 13, betrekkelijk de opleiding van militie
plichtigen tot vestingtelegrafisten, moet telken 
jare door den milicienvestingtelegrafist een be
wijs worden ingezonden, dat hij als telegrafist 
werkzaam is. 

In de dezerzijdscbe bescbikking van 11 Maart 
1884, VIIde Afd., n•. 66, beboorende bij voren
bedoeld Koninklijk besluit, wordt ad artikel 6 
van dat besluit bepaald: 

,,Het bewijs, waarvan bij dit artikel sprake 
,,is, bestaat in een telken jare, onder dagtee
,,kening van 1 Mei, aan den co=andeerenden 
,,officier ,an bet korps genietroepen in te zen
,,den schriftelijke verklaring van den chef, 
,,onder wien de verlofganger werkzaam is. 
,,Deze verklaring moet eene opgave bevatten , 

(1) Zie de wet van 7 Juni 1905, S. 201. 
26 
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,.dat en sedert hoelang de verlofganger bij den 
,.telegraafdienst in betrekking is." 

,.De handteekening van bedoclden chef zal 
,,door het hoofd der gcmeente, waar die chef 
,.gevestigd is, moeten zijn gelegaliseerd." 

Door den commandeerenden officier van bet 
regiment genietroepen wordt er mijne aandacht 
op gevestigd, dat sommige burgemeesters be
bezwaar maken tegen bet Jegal iseeren van de 
handteekening, indien de verklaring niet op 
gezegeld papier is gesteld, terwijl andere bur
gemeesters daarentegen in het legaliseeren 
eener zoodanige verklaring geen bezwaar zien, 
ook al is deze op ongezegcld papier gesteld. 

Vermits de onderwerpelijke verklaringen , 
ook naar bet gevoelen van den Minister van 
Financien, moeten gerangscbikt worden onder 
de stukken, welke ingevolge art. 10 der wet 
van 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72), zooals 
dit artikel is gewijzigd bij de wet van 2.1 Juni 
1901 tStaatsblad n°. 159) van zegelrecbt zijn 
vrijgesteld, mag derbalve de legalisatie op de 
hier bedoelde verklaring worden gesteld, ook 
al is deze ongezegeld. 

Ik heb de eer D Hoogedelgestrenge te ver
zoeken, het vorenstaande onder de aandacbt te 
willen brengen van de burgemeesters in bet 
gewest ondet· Uw bestuur. 

De Minister van Staat, Ministe,· van Oorlog, 
Voor den Minister, 

De Sec,·eta,·is-Generaal, (get. ) ABEL. 

7 .Augustus 1905. BEsLurr, bevelende de be
kendmaking van de nedel'legging der akten 
van bekrachtiging van Italie en van Zwit
se:rland nopens ·de drie verdragen over 
internationaal privaatrecbt dd. 12 Juni 
1902 (Staatsblad 1904, n°. 121 en n° . 128). 
S. 251. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 

Gezien de processen-verbaal van 17 Juli 1905, 
blijkens welke op evengenoemden dag te 's Gra
venhage zijn nedergelegd de akten van bekracb
tiging van Italie en van Zwitse:rland van de 
drie verdragen over internationaal privaatrecbt, 
geteekend aldaar op 12 J uni 1902 en strekkende 
tot regeling van : 

a. de wetsconflicten met betrekking tot het 
huwelijk; 

b. de wets- en jurisdictieconflicten met be
trekking tot de echtscheiding en de scbeiding 
van tafel en bed ; 

c. de voogdij van minderjarigen ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandscbe Zaken van den 3den Augustus 
1905, n°. 9823, Directie van bet Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making van voorzegde nederleggingen te be
velen door plaatsing van dit besluit in bet 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 7den Augustus 1905. 

(qet. ) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) W. M. v. WEKDE. 

( Uitgeg. 23 .Aug. 1905.) 

8 .Augustus 1905. BESLUIT, tot wijziging van 
de artikelen 82 en 83 van het Koninklijk 
besluit van den 14den September 1838 
(Staatsblad n•. 36) vastgestelde en laatstelijk 
bij Koninklijk besluit van den 26sten No
vember 1903 (Staa tsblad n°. 282) gewijzigde 
Reglement I. S. 252. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 6den Juni 1905, 2de Afd. A, 
n°. 360 ; 

Overwegend€', clat het wenschelijk is eene 
wijziging te brengen in de artikelen 82 en 83 
van bet bij Koninklijk besluit van den 14den 
September 1838 (Staatsblad n•. 36) vastgestelde 
Reglement I , betreffende de wijze van eedsaf
legging der onderscheidene regterlijke ambte
naren, de afwezigbeid, cle afwisseling en cle 
orde van den inwendigen dienst van den Hoogen 
Raad, gelijk mede van de Hoven en Regt
banken, gelijk het Reglement laatstelijk is ge
wijzigd bij bet Koninklijk besluit van den 
26sten ovember 1903 (Staatsblad n°. 282) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
den 18den Juli 1905, n°. 17; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
melden Minister van den 4den Augustus 1905, 
2de afd , A, n°. 308; 

H ebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. A.rtikel 82 van het bij Koninklijk 
besluit van den 14den September 1838 (Staats
blad n°. 36) vastgestelde en laatstelijk bij Ko 
ninklijk besluit van den 26sten November 
1903 (Staatsblad n°. 282) gewijzigde Reglement I 
onclergaat de navolgende wijzigingen : 

In bet eerste lid van dit artikel wordt 
tusschen de woorden ,,van alle" en ,,vonnissen 
of arresten" ingevoegd: ,,in burgerlijke zaken 
gewezen". 

Het tweede lid van dit artikel vervalt. 
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2. Artikel 83 van voormeld reg lement wordt 
gelezen als volgt , 

De ambtenaren van bet openbaar ministerie 
zenden van een in kragt van gewijsde gegaan 
vonnis of arrest, in strafzaken gewezen door 
bet kantongeregt , de regtbank of bet hof, 
waarbij zij werkzaam zijn, een afsch;ift in 
aan den procureur-generaal bij den Hoogen 
Raad, indien naar hunne meening de uitspraak 
hetzij om haar algemeen belang, betzij om 
hare bedenkelijkheid te zijner kennis behoort 
te komen. 

De ingezonden uitspraken gaan vergezeld 
van eenen staat, vermeldend den naam van 
het gcregt, dien van den beklaagde of van 
den eersten beklaagde, het rolnummer der 
zaak, benevens de redenen der inzending. 

De im:ending geschiedt maandelijks. 
De uitspraken van kantongeregten worden 

gezonden aan den betrokken officier van jus
titie, die ze, met de uitspraken der rechtbank, 
doet toekomen aan den betrokken procureur
generaal; deze zendt de ingekomen vonnissen, 
met de arresten van · bet bof, naar den pro
cureur-generaal bij den Hoogen Raad. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, b etwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zul worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 8sten Augustus 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Ji,stitie, (qet.) J. A. LO"-FF. 

(Ui tgeg. 23 A.ug. 1905.) 

10 Augustus 1905. BESLUIT , betreffcnde bet 
eereteeken voor bet deelnemen aan belang• 
rijke krijgsverricbtingen. 

WIJ WILHELMINA, .ENZ. 

Gezien bet Koninklijk besluit van 19 Febru· 
ari 1869 (Staatsblad n•. 24), tot instelling va11 
een eereteeken, ter uitreiking aan hen , die 
deelnamen aan belangrijke krijgsverricbtingen; 

Overwegende dat de tocbt door de Gajo· en 
A.laslanden, gedurendc bet tijdperk van 13 Fe
bruari tot 23 Juli 1904 onder zoodanige krijgs· 
ve rricbtingen is te rangschikken ; 

En een bewijs willende geven van Onze 
booge tevredenheid ever de bonding van Onze 
troepen gedurende dat tijdperk; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 5 Augustus 1905, Afd. C, 2de 
Bureau, n•. 23; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
H et eereteeken, ingesteld bij bet hooger ge• 

noemd besluit, wordt toegekend aan alien, die 

tusschen 13 Februari en 23 Juli 1904 bebben 
deelgenomen aan den tocht door de Gajo· en 
A.laslanden; 

zullende de hun deswege uit te reiken gesp 
bet opscbrift dragen, 

.,Gajo- en A.laslanden 1904". 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog, aan den Kanselier der Nederlandscbe 
Orden en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den lOden Augustus 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonilfn, (get.) lDENBURG. 

ll Augustus 1905. BE LUIT, tot nadere wij
ziging van bet Reglement voor de Ko
ninklijke Militaire Academia. S. 253. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, en van Onz•m 
Minister van Kolonien van 24 Mei 1905, Ilde 
Afd., n° . 151 en van 2 Juni 1905, Afd. C, 
n•. 17; 

Den Raad van State geboord (advies van 
11 Juli 1905, n•. 15); 

Gezien bet nader rapport van voornoemde 
Ministers van 2 Augustus 1905, Ilde Afd., 
n•. 1, en van 7 Augustus 1905, Afd. U, 2de 
Bm·eau , n•. 64; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen, 

Art. 1. Het Reglement voor de Koninklijke 
Militaire Academie, vastgesteld bij bet sedert 
berbaaldelijk gewijzigd Koninklijk besluit van 
6 April 1895 (Staatsblad n•. 40), wordt verder 
gewijzigd als volgt, 

1°. In artikel 85 wordt een " geplaatst voor 
de vakken, genoemd bij, 

h, o en p onder A ; 
k en q onder B ; 
a, b, l, r en s onder C ; 
w en x onder D ; 
i, o en p onder E ; 
l en q onder F ; 
a, b, n, s en t onder G ; 
w en x onder H . 
2°. de laatste zinsnede van artikel 86 wordt 

gelezen, 
,,Wegens buitengewone omE,tandigbeden kan 

door den Minister van Oorlog en in dringende 
gevallen door den voorzitter der commissie, 
belast met bet afnemen van bet eindexamen, 
worden vergund, dat aan een cadet bet exa
men in een of meer vakken op 11ndere wijze 

26* 



404 14- 17 AUGUSTUS 1905. 

worde afgenomen dan in dit artikel is be
paald." 

3•. Aan artikel 91 wordt in den aanhef eene 
nieuwe zinsnede, als eerste lid, toegevoegd, 
luidende: 

,,De cijfers , bij het eindexamen verkregen 
in de vakken, welke in artikel 85 met een * 
zijn gemerkt, blijven bij de overweging van de 
vraag, of een adspirant heeft voldaan, buiten 
beschouwing , indien het verkrijgen van een 
onvoldoend cijfer niet uitsluitend het gevolg 
is van onvoldoenden ijver." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na de dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscoiwant, waarin het 
geplaatst is. 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn , ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad en gelijktijdig in de Neder
landsche Staatscourant zal worden geplaat_st, 
en in afschrift aan den Raad van State zal 
worden medegedeeld 

Het Loo, den llden Augustus 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Minister van Oorlog, 
(get.) J. W. BERGANSIUS. 

De Ministe.· van Kolonilin, (get. ) IDENBURG. 
( Uitgeg. 5 Sept. 1905.) 

14 Augustus 1905. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Neuzen van 20 J uli 1905, waarbij P.R. HUI
ZINGA is benoemd tot onderwijzer aan de 
openbare lagere school B aldaar. S. 254. 

<Jeschorst tot 1 Januari 1906. 

14 Augustus 1905. BESLUI'J\ houdende WlJZI· 

ging van het Koninklijk besluit van 31 De
cember 1896 (Staatsblad n•. 266), tot instal
ling van raden van beroep voor de uit
spraak op bezwaarschriften betrekkelijk 
de personeele belasting en aanwijzing van 
hunne standplaatsen. S. 255. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat herziening van het Konink
lijk besluit van 31 December 1896 (Staatsblad 
n•. 266), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 21 Mei 1904 (Staatsblad n•. 110), noodig 
is wegens instelling van eene nieuwe inspectie 
der directe belastingen, in verband met de 
wenschelijkheid om sommige inspectien op 
andere wijze aan te duiden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 22 Juli 1905, n•. 75 (Afdeeling 
Directe Belastingen); 

Gelet op artikel 58 der wet van 16 April 1896 
(Staatsblad n•. 72) tot regeling van de perso
neele belasting; 

Herzien voormeld Koninklijk besluit van 
31 December 1896 (Staatsblad n•. 266); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Augustus 1905, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Augustus 1905, n°. 93 
(Afdeeling Directe Belastingen); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. In het eenig artikel van het Konink

lijk besluit van 31 December 1896 (Staatsblad 
n°. 266) worden de volgende wijzigingen ge• 
bracht: 

onderdeel 6 wordt gelezen : 
,,het gedeelte der provincie Zuidholland, 

behoorende tot de inspectien der directe be
lastingen omvattende de gemeente Rotte.·dani, 
alsmede tot die te Schieda,n; standplaats 
Rotterdam ;" 

onderdeel 7 wordt gelezen: 
,,het gedeelte der p rovincie Zuidholland, be

hoorende tot de inspectien der directe belas
tingen omvattende de gemeente 's G,,·avenhage, 
alsmede tot die te Delft en Vlaa,·dingen; stand
plaats 's G,,·avenhage; 

onderdeel 10 wordt gelezen : 
,,het gedeelte der provincie Noo,·dholland, 

behoorende tot de inspectien der directe be
lastingen omvattende de gemeente Anisterdani; 
standplaats Antsferdani ;" 

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 voornoemde Minister is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tijdig in het Staatsblad en in de Staatscoi,rant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 14.den Augustus 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Financilin, 
(get. ) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(Uit_qeg. 24 Aug. 1905.) 

17 Augustus 1905. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, aan de Gede
puteerde taten vao de provincien, be
treffende zegelrecht voor verzoeken om 
afkondiging van voorgenomen huwelijken 
in andere gemeenten. 

Door een ambtenaar van den burgerlijken 
stand is aan den Minister van Financien de 
vraag voorgelegd of de akten of verklaringen, 
welke de ambtenaren van den burgerlijken 
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stand elkander toezenden, teneinde een huwe• 
lijk te doen afkond igen in eene andere ge
meente dan die waar het wordt voltrokken , 
al of niet aan zegelrecht zijn ondorworpen. 

Daarop is hem geantwoord , dat te dien 
aanzien alles afhangt van den vorm , welke 
voor die stukken wordt gebezigd. 

Bepaalt men zich tot eene eenvoudige ken
nisgeving in briefvorm dan behoeven die 
stukken niet gezegeld te worden ; worden 
daartoe echter, zooals algemeen gebruikelijk 
is, akten opgemaakt, waarbij een ambtenaar 
van den burgerlijken stand verklaart dat op 
de daarin genoemde data de afkondigingen 
van een voorgenomen huwelijk zullen ge
schieden, met verzoek die afkoncligingen ook 
te doen plaats hebben in eene andere gemeente, 
dan is :wodanig stuk, bij gebreke eener vrij
stelling, dadelijk aan zegelrecht onderworpen, 
voor zoover artikel 27 A, n°. 10, der Zegelwet 
niet toepassel ijk is. 

Vermits gelijke vraag nog van meer dan 
eene zijde is gedaan, verzoekt genoemde Mi
nister mij te bevorderen , dat van zijne be
slissing aan de ambtenaren van den burger
lijken stand in alle gemeenten mededeeling 
worde gedaan. 

Daartoe veroorloof ik mij mitsdien bij deze 
Uwe tusschenkomst in te roepen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (get. ) DIJ CKMEESTER. 

23 Augi•stus 1905. BESLUIT, tot vernietiging 
van de besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland van 28 Februari en 
28 Februari 1905 G S O 99/1 b .. 10 aart , . . n . , waar lJ 

aan H. Hoo~·T en aan M. J. J. BRUENS te 
Rotterda,n vergunning voor den kleinhan
del in sterken drank is geweigerd. . 256. 

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

Binnenlandsehe Zaken van 29 Mei 1905, 
n°. 4992, afdeeling Binnenlandseh Bestuur 
betreffende de besluiten van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland van 28 Februari en 
28 Februari 190" G S O 99/1 b .. 

0 Manrt t>, . . n . , waar IJ onge-

grond is verklaard bet beroep van H. HooFT 
en M. J. J. BRUENS tegen de weigering door 
burgemeester en wethouders van Rotterda,n 
van eene vergunning voor den kleinhandel 
in sterken drank ; 

Overwegende , dat aan H. HooFT en M. J. 
J. BRUEN , die op 1 Januari 1904 handel 
dreven in sterken drank alleen bij hoeveel-

heden van ten minste twee liter en aan wie 
ingevolge artikel 63 , 2de lid , der Drankwet 
(Staatsblad 1904, n°. 235), slechts een vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
het klein voor gebruik elders clan ter plaatse 
van verkoop kon worden verleend , die ver
gunning door Gedeputeerde taten voornoemd 
is geweigerd op grond , dat in de gemeente 
Rotterda,n het maximum aantal vergunningen 
is overschreden en op grond van artikel 63, 
3de lid, in verband met artikel 8, lste lid, 
n°. 15 dier wet, wijl in de localiteit, waarvoor 
de vergunning werd gevraagd, bier bij het 
glas verkoeht werd; 
. dat in die localiteiten , toen Gedeputeerde 
Staten hunne beslissing namen , verkoop van 
bier per glas niet plaats had ; 

dat dus de vergunning in strijd met de wet 
is geweigerd op dien grond ; 

Gelet op artikelen 166 en 168 der Provinci
ale W et; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Juni 1905, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenland che Zaken van 19 Au
gustus 1905, n°. 6285, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermelde besluiten van Gedeputeerde

Staten van Zuidholland van 28 Februari en 
28 Februari O • • 
- l O Maart 1905, G. S. n . 99/l, te vermetigen. 

wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlnndsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatst en waarvan afschrift 
aan den Raad van State gezonden zal worden. 

Het Loo, den 23sten Augustus 1905. 
(get. ) WILHELM IN A. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) P. R1 · K . 

( Uitgeg. 6 Sept. 1905.) 

28 Augustus 1905. BESLUI'.l', tot wijziging: 
1°. van het Koninklijk besluit van 9 Juni 

1904 (Staatsblad n°. 117), houdende bepalin
gen betreffende den Rijkstelefoondienst; 

2°. van het Koninklijk besluit van 8 Juli 
1904 (Staatsblad n°. 127), houdende goed
keuring van een nieuw Reglement voor 
den clienst der Rijkstelegraaf ; en 

3°. van het Koninklijk besluit van 1 
Augustus 1904 (Staatsblad n°. 202), hou
dende voorwaarden, waaronder met mede
werking der gemeenten , verbindingen tot 
aansluiting van Rijkstelefoonkantoren ook 
voor den interlocalen telefoondienst kun
nen worden dienstbaar gemaakt. S. 267. 
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W IJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad n•. 7); 

In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 
is, het K oninklijk besluit van 9 Juni 1904 
(Staatsblad n•. 117), houdende bepalingen be
treffende den Rijkstelefoondienst, het Konink
lijk besluit van 8 J uli 1904 (Staatsblad n•. 127), 
houdende goedkeuring van een nieuw Regle
ment voor den dienst der Rijkstelegraaf, 
alsmede het Koninklijk besluit van 1 Augus
tus 1904 (Staatsblad n•. 202) - tot aanvull ing 
van het Koninklijk besluit van den 9den Juni 
1904 (S taatsblad n•. 117) - houdende voor
waarden, waaronder met medewerking der 
gemeenten, verbindingen tot aansluiting van 
Rijkstelefoonkantoren ook voor den interlocalen 
telefoondienst kunnen worden dienstbaar ge
maakt, te wijzigen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat, Handel en Nijverheid van 22 Juli 
1905, n•. 3027, Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
8 Augustus 1905, n•. 3); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat , Handel en Nijverheid van 
21 Augustus 1905, n•. 3548, Posterijen en 
Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art . 1. Het Reglement voor den dienst der 

Rijkstelegraaf, goedgekeurd bij Koninklijk be
sluit van 8 Juli 1904 (Staatsblad n•. 127), wordt 
gewijzigd als volgt : 

a. in het eerste lid van artikel 1 worden de 
woorden ,,Rijkstelegraaf- of Rijkstelefoonkan
toren" vervangen door ,,.Rijkstelegraaf- of hulp• 
telegraafkantoren" ; 

b. in artikel 2 worden de woorden ,,telegraaf
of den telefoondienst" vervangen door ,, tele
graafdieust" ; 

c. in artikel 3 worden de woorden ,,sein- en 
telefoonkamers", in het opschrift en in den 
inhoud voorkomende, vervangen door ,,dienst
kamers"; 

d. in het eerste lid van artikel 5 worden de 
woorden ,,telegraaf- of telefoonkantoor" ver
vangen door ,,telegraaf- of hulptelegraafkan
toor"; 

e. in het 2de lid van artikel 45 wordt het 
woord ,,Rijkstelegraafkantoren" gewijzigd in 
,,Rijkstelegraaf- of hulptelegraafkantoren" . 

2 . Het Koninklijk besluit van 9 Juni 1904 
(Staatsblad n•. 117), houdende bepalingen be
t reffende den Rijkstelefoondienst, wordt ge
wijzigd als volgt: 

a. in het 2de lid van artikel 3 wordt het 

woord ,,Rijkstelefoonbureelen" en in artikel 5 
alsmede in hct lste lid van a rt ikel 6 worden 
de woorden ,,interlocale Rijkstelefoonbureelen" 
respectievelijk door ,,Rijkstelefoon- of hulp
telefoonkantoren" vervangen; 

b. in het 2de lid van artikel 6 worden de 
woorden ,,waar het R ijkstelefoonbureel" ge
wijzigd in ,,waar het Rijkstelefoon- of hulp
telefoonkantoor" en worden de woorden ,,be
doeld Rijkstelefoonbureel" ve rvangen door 
,,bedoeld kantoor" ; 

c. in het 3de lid van artikel 6 worden de 
woorden ,,Rijksbureel" en ,,bureel" vervangen 
door ,,kantoor" ; 

d. in den eersten volzin van bet 4de lid van 
artikel 6 wordt het woord ,,Rijkstelefoon
bureel" vervangen door ,,Rijkstelefoon- of 
hulptelefoonkantoor"; 

e. in den tweeden volzin van het 4de lid van 
artikel 6 worden de woorden ,,Rijksielefoonbu
reel" en ,,bureel'' ve rvangen door ,,kantoor" ; 

f. in h et l ste l id van artikel 8 worden de 
woorden ,,Rijkstelefoonbureel of Rijkstelegraaf
kantoor" vervangen door ,,Rijkstelegraaf-, 
bulptelegraaf-, Rijkstelefoon- of bulptelefoon 
kantoor"; 

g. in het 2de lid van artikel 8 wordt bet 
woord ,,Rijkstelegraafkantoor" vervangen door 
,,Rijkstelegraaf- of bulptelegraafkantoor" ; 

h. in het laatste lid van artikel 9 wordt bet 
woord ,,Rijkstelefoonbureel" vervangen door 
,,Rijkstelefoon- of hulptelefoonkantoor" . 

3 . H et Koninklijk besluit van 1 Augustus 
1904 (Staatsblad n•. 202) - tot aanvulling van 
bet Koninklijk besluit van den 9 Juni 1904 
(Staatsblad 11°. 117) - houdende voorwaarden, 
waaronder, met medewerking der gemeenten, 
verbindingen tot aansluiting van Rijkstelefoon
kantoren ook voor den interlocalen telefoon
dienst kunnen worden dienstbaar gemaakt, 
wordt gewijzigd als volgt: 

a. in den titel en in de considerans van het 
besluit, alsmede in bet l ste lid van artikel 1, 
wordt bet woord ,, Rijkstelefoonkantoren" ge
wijzigd in ,,hulptelegraafkantoren "; 

b. in bet l ste lid van artikel 1 wordt na het 
woord ,,gemeentebestuur", gelezen : 

,,aansluiting aan bet interlocale Rijkstele
,,foonnet door middel van een hulptelefoon
kantoor worden verkregen". 

c. in artikel 2, sub 1°., lste en 2de lid, als
mede in bet laatste lid van artikel 2 wordt 
bet woord ,,Rijkstelefoonkantoor" vervangen 
door ,,hulptelegraafkantoor" ; 

d. in het laatste l id van artikel 2 worden 
de woorden ,,dit kantoor" vervangen door ,,bet 
hulptelefoonkantoor" ; 
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e. het lste lid van artikel 5 wordt gelezen 
als volgt: 

,.Het hulptelefoonkantoor kan, zoo dit een
maal is gevestigd, zonder toestemming van 
Onzen voornoemden Minister, niet door de 
betrokken gemeente opgeheven worden." 

Onze Minister van vVaterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de ui tvoering van 
dit besluit , dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten Augustus 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

De Jfin. 'Van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 15 Sept. 1905.) 

30 .4.ugttstus 1905. BESLULT, strekkende tot 
intrekking van het Koninklijk besluii van 
11 December 1897 (Staatsblad n°. 259), 
houdende regelen o. a. betreffende de wijze 
van werken van den Raad, bedoeld in 
art. 20 der wet van 2 Mei 1897 (Staats
blad n°. 119). S. 258. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . 

Gelet op het bepaalde in art. 41 der Wei 
van 6 J uni 1905 (Staatsblad n°. 177) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 4 Augustus 
1905, Kabinet, Litt. w , 0 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Augustus 1905, n°. 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Oorlog van 25 Augustus 1905, Ka
b inet, Litt. F• • ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
ln te trekken en buiten werking te stellen 

het Koninklijk besluit van 11 December 1897 
(Staatsblad n°. 259), houdende regelen o. a. be
treffende de wijze van werken van den raad, 
bedoeld in art . 20 der Wet van 2 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 119). 

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

Het Loo, den 30sten Augustus 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get. ) H. P. ST~AL. 
(Uitge,q. 26 Sept. 1905.) 

30 Augustus 1905. BESLUIT, bepalend_e de be
kendmaking in het Staatsblad van de door 
de Staatstelegraafadministratien van Ye
dei·land en G'l·oot-Brittannie onderscheiden-

lijk te 's Chavenhage, den 30sten Mei 1905, 
en te Londen, den 24sten Mei d. t. v ., 
onderteekende overeenkomst tot wijziging 
van artikel IV van het Telegraafkabelver
drag tusschen evengenoemde Staten van 
1899 (Staatsblad 1899, n°. 109). S. 259. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de door Ons goedgekeurde, door de 
Staatstelegraafadministratien van Nederland 
en van G'l·oot-Brittannilf onderscheidenlijk te 
's Gravenhage, den 30sten Mei 1905 en te Lon
e/en, den 24sten Mei daar te voren ondertee
kende overeenkomst tot wijziging van artikel 
IV van het telegraafkabelverdrag tusschen 
evengenoemd~ Staten dd. 's Chavenhage 13 
Maart 1899, en dd. Londen 13 Februari daar 
te voren, van welke eerstgenoemde overeen
komst een afdruk, in N ederlandschen en in 
Engelscben tekst, bij dit besluit gevoegd is ; 

Overwegende, dat die overeenkomst door 
Ons en de Britsche Regeering bekracbtigd is; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 25sten Augus
tus 1905, n°. 10503, Directie van bet Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan de be
kendmaking van meergenoemde overeenkornst 
te bevelen door de plaatsing van dit besluit 
in bet Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in meergemelde overeenkomst vervat. 

Het Loo, den 30sten Augustus 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Bi,itenlandsche Zaken, 
(get. ) VAN TE'l'S VA~ GoUDlUAAK. 

(Uitgeg. 13 Sept. 1905.) 

OVEREENKOMST tusschen het VereBnigd 
Koninkrijk van G1·oot-Brittan,iie en Ier
land en Nederland, tot wijziging van de 
Overeenkonist, geteekend te Londen den 
l3den Febri,ari 1899 en te '8 Chavenhage 
den l3den Maart 1899, betreffende het tele
grnafverkeer tusschen de twee landen langs 
de rechtstreeksche ondeneesche lwbels. 

De Staatstelegraaf-administratie van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Ier
land en de Staatstelegraaf-administratie van 
Nederlancl zijn, behoudens de goedkeuring van 
de wederzijdsche Regeeringen, voor zooveel 
noodig, overeengekomen hetgeen volgt: 

I. 

Artikel IV van de bovenbedoelde Overeen-
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komst van den 13den F ebruari-13den Maart 
1899 wordt gewijzigd als volgt: 

Het Vereenigd Koninkrijk belast zicb voor 
gem13enscbappelijke rekening van de beide Jan
den met de zorg voor bet deugdelijk onder
boud van de onderzeescbe kabels en zal tot 
dat einde een voldoend kabelscbip en den noo
digen kabel voorraad bescbikbaar bouden. 

Nederland zal gedurende den tijcl, dat bet 
scbip tot berstel van de onderzeescbe kabels 
in dienst is, aan bet Vereen igd K oninkrijk 
zooclanig bedrag voor buur van bet kabelscbip 
betalen, als van tijd tot tijd onderling zal wor
den overeengekomen. 

Bovendien zullen de beide landen voor ge
lijke deelen de verdere kosten voor kabel, 
kabelbeboeften, kolen, meeren , ontmeeren, 
loodsgelden en recbten enz. betalen. 

Indien bet te eeniger tijd noodig mocht zijn 
een kabelscbip te buren , doordien de aan de 
Britscbe Staatstelegraaf-administratie toebe
hoorende kabelschepen niet gebruikt kunnen 
worden, :rnllen de kosten van bet huren gelij
kelijk door de beide landen gedragen worden. 

Gedaan in dubbel en geteekend te L ouden 
den 24sten Mei 1905 en te 's Gravenhage den 
30sten Mei 1905. 

Directeiw- Generaal det· Posterijen en 
Telegraphie , 

(.get.) G. J. C. A. PoP. 

l Septeniber 1905. BESLUIT, tot wijziging van 
bet Koninklijk besluit van 15 November 
1902 (Staatsblad n•. 195), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 31 der Ongevallen
wet 1901, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van den 22sten December 1904 (Staatsblad 
n•. 258). S. 260. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 27 ,Juni 1905, n•. 
2283, afdeeling Arbeid ; 

Gezien artikel 31 der Ongevallenwet 1901 
(wet van 2 Januari 1901, Staatsblad n•. 1); 

Den Raad van State geboord tadvies van 15 
Augustus 1905, n•. 20) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1905, n•. 
2973, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Artikel 3 van Ons besluit van 15 

November 1902 (Staatsblad n•. 195), gewijzigd 
bij Ons beslu it van 22 December 1904 (Staats· 
blad n•. 258), wordt gewijzigd als volgt: 

I. Na ,,14 Grind, keien, klei of zand (bet 

bedrijf van delven van) .... VII" wordt in
gelascbt : ,,l4a Houtgraniet, xyloliet, moza'ik 
of dergelijke stoffen (bet bedrijf van bet aan
brengen van bedekkingen met) .... III". 

II. Na ,,67 Electriscbe geleidingen of blik
semafleiders (bet bedrijf van plaatsen , leggen, 
berstellen , onderzoeken of wegnemen van) 
.... X" wordt ingelascht: 67a Electriscbe 
scbellen of buistelepbonen (bet bedrijf van 
plaatsen, leggen, berstellen, onderzoeken of 
wegnemen van) .... V". 

III.Na ,,82 Molenmakersbedrijf(bet) .... XII" 
wordt ingelascbt: ,,82a N ortonpompen (bet 
bedrijf van plaatsen, berstellen, onderzoeken 
of wegnemen van) .. , . IX". 

IV. Na ,,189 Brandhout (bet bedrijf van 
zagen van) zonder kracbtwerktuig , ... V" 
wordt ingelascbt: ,,189a Doodkistenmakers
bedrijf (bet) met kracbtwerktuig .... XI" en 
,,189b Doodkistenmakersbedrijf (bet) zonder 
kracbtwerktuig .... V ". 

V . Sub 228 en 229 wordt in plaat.s van 
,,Landbouwgereedscbappen (bet bedrijf van 
vervaardigen van bouten)" gelezon: ,,Land
bouwgereedscbappen of -werktuigen (bet be
drijf van vervaardigen of berstellen van hou
ten)". 

VI. a ,,238 Meubelmakersbedrijf (bet) 
zonder kracbtwerktuig . . . . V" wordt in
gelascht : ,,238a Meubelscbildersbedrijf (bet) 
.... IV" . 

VII. ' a ,,246 Run- en scborsmolens (de be· 
drijven uitgeoefend in) . ... IX" wordt inge
lascbt : ,,246a Scbaatsenboutmakersbedrijf (bet) 
met kracbtwerktuig .... XI" en ,,246b Scbaat
senboutma.kersbedrijf (bet) zonder krachtwerk
tuig . . .. V ". 

VIII. Na ,,254 Stroovlechtersbedrijf (bet) 
met werktuigen .... V " wordt ingelascht ; 
,,254a Tegelplaten (bet bedrijf van vervaardigen 
van) .... V " . 

IX. Na ,,275 P etten (bet bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerktuig .... III" 
wordt ingelascbt: ,,275a Stofzuigmachines (bet 
bedrijf van reinigen van tapijten, gordijuen, 
meubelbekleedingen en dergelijke met behulp 
van) ... . VII" en sub 277 na ,,Tapijtreini
gingsinricbtingen": ,,met val- of slagwerk
tuigen". 

X . nb 278 wordt na ,,bleekersbedrijf" in
gelascht: ,, , met kracbtwerktuig". 

XI. Na ,,279 Beeldbouwersbcdrijf (bet) zon
der krachtwerktuig .... IV" wordt ingelascht : 
,.279a Glasetsersbed rijf (bet) .. . . III". 

XII. a ,,288 Porceleinscbildersbedrijf (bet) 
.... I" wordt ingelascbt: ,,288a Vergulders
bedrijf (bet), voor zoover dit gescbiedt door 
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opkleven van bladgoud . . . . I" en ,,288b 
Verguldersbedrijf (het), voor zoover dit ge
schiedt langs chemischen w.eg of volgens de 
methode van bran den . . . . IV". 

XIII. Na ,,362 Tingietersbedrijf (het) en bet 
loodgietersbedrijf, zonder krachtwerktuig .... 
V " wordt ingelascht: ,,362a Verzinken, ver
tinnen of vernikkelen (het bedrijf van), voor 
zoover dit niet langs galvanoplastischen weg 
geschiedt .... V". 

XIV. In plaats van ,,403 Landbouwwerk
tuigen (het bedrijf van vervaardigen of her
stellen van) .... VII" wordt gesteld: ,,403 
Landbouwwerktuigen of -gereedschappen (het 
bedrijf van vervaardigen of herstellen van 
ijzeren of stalen) met krachtwerktuig .... IX" 
en ,,403a Landbouwwerktuigen of -gereed
scbappen (het bedrijf van vervaardigen of 
herstellen van ijzeren of stalen) zonder kracht
werktuig . . . . VI". 

XV. Na ,,406 Machines (het bedrijf van 
berstellen van) zonder krachtwerktuig . .. . VI" 
wordi ingelascbt: .,406a Machines (bet bedrijf 
van monteeren v,m) .... VI" en ,,406b Ma
chines en ketels (het bedrijf van sloopen van) 
.... X". 

XVI . .Na ,,416 8poelenmakersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig . . .. IV" wordt in
gelascht: ,,416a Stoomketels (het bedrijf van 
reinigen van) .... VI" en ,,416b Stoomketels 
en buisleidingen (het bedrijf van bekleeden 
van) . . .. VI". 

XVII. Sub 453 wordt in plaats van ,,Lom
pensorteerdersbedrijf (het)" gelezen: ,,Lompen
sorteerderijen (het bedrijf van sorteeren van 
lompen en anderen afval in)". 

XVIII. Na ,,465 Breeuwwerk (het bedrijf 
van pluizen van) .... ill" wordt ingelascht: 
,,465a Cocosweversbedrijf (bet) met kracht
werktuig . . . . IV". 

XIX. In phiats van ,,467 Dekkleedenmakers
bedrijf (het) .... VII" wordt gesteld: .,467 
Dekkleeden (het bedrijf van vervaardigen of 
herstellen van) met krachtwerktuig .... Vil" 
en .,467a Dekkleeden (het bedrijf van vervaar
digen of herstellen van) zonder kracbtwerk
tuig ... . IV". 

XX. In plaats van ,,507 Zeilmakersbedrijf 
(het) . . .. IV" wordt g!)steld : ,,507 Zeilma
kersbedrijf (bet) met krachtwerktuig .... VII" 
en ,,507a Zeilmakersbedrijf (het) zonder kracht
werktuig . . . . IV". 

XXI. Na ,,543 Haringpakkers- of viscbpak
kersbedrijf (het) .... VI" wordt ingelascht: 
.,543a Hooipersersbedrijf (bet) met kracbtwerk
tuig . ... VI". 

XXII. In plaats va11 ,,565 Stroopersersbedrijf 

(het) . . . . VI" wordt gesteld: ,,565 Stroo
persersbedrijf (het) met kraehtwerktuig .... VI" 
en 565a Stroopersersbedrijf (het) zonder kracht
werktuig . . .. V " . 

XXIII. Sub 568 wordt voor ,, uikenverk" 
gelezen : ,,Suikerwerk , waaronder begrepen 
drops, caramels, pepermunt,". 

XXIV. Na ,,585 Brievenposterij (de) .... IV" 
wordt ingelascht: ,,585a Diamantslijpersmolens 
(bet bedrijf van verburen van), door kracbt· 
werktuig te drijven, en van werklieden voor 
de bediening van het krachtwerktuig .... VII". 

XXV. Na .,590 Houtvlottersbedrijf (het) 
.... X" wordt ingelascbt: ,,590a Kappers
bedrijf (het) met krachtwerktuig . . .. IV". 

XXVI. Na ,,591 Kolendragersbedrijf (het) 
en het turfdragersbedrijf .... VIII" wordt 
ingelascht: .,59la Kolen handel (bet bedrijf 
van) met krachtwerktuig .... IX". 

XXVII. Sub 59~ wordt voor ,,niet reeds in 
deze lijst zijn genoemd .... VII" in de plaats 
gesteld: ,,niet in dit artikel zijn genoemd en 
ook niet naar den aard der daarin uitgeoefende 
werkzaamheden overeenkomen met een in dit 
artikel genoemd bedrijf: 

a. wanneer de verhouding van h et aantal 
verzekeringsplichtige werklieden, dat gewoon
lijk in de onderneming werkzaam is, tot het 
aantal in de onderneming gebezigde kracht
werktuigen niet meer dan 10 bedraagt .... VII 

b. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 10, maar niet meer dan 15 bedraagt 
.... VI 

c. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 15 maar niet meer dan 20 bedraagt ... . V 

d. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 20 maar niet meer dan 31 bedraagt 
.... IV 

e. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 31 maar niet meer dan 64 bedraagt 
... . III 

f. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 64 maar niet mecr dan 188 bedraagt 
. .. . II 

g. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 188 bedraagt . . .. I" . 

XXVIII. Na .,603 Scbelpenvisschersbedrijf 
(bet) zonder vaartuigen . ... IV" wordt in
gelascht: .,603a Scbepen (het bedrijf van 
sleepen van) met paarden .... VII". 

XXIX. Na ,,607 Sleepdienstondernemers
bedrijf (bet) . . .. X" wordt ingelascht : ,,607a 
Slootcn of andere watergangen (bet bedrijfvan 
reinigen en onderbouden van) ... . VI". 

XXX. Na ,,626 W egers of meters (het be
drijf van) .... VII" wordt ingelascht : .,626a 
Wegwerkersbedrijf (het) .... VI". 
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2 . Artikel 4 van Ons besluit van 15 No
vember 1902 (Staatsblad n•. 195) wordt gelezen 
als volgt: 

,.Wanneer een verzekeringsplicbtig bedrijf 
niet genoemd is in de lij t van bedrijven, 
vervat in artikel 3, en naar den aard der 
daarin uitgeoefende werkzaamheden overeen
komt met een bedrijf, dat in di!) l~ist we! is 
genoemd , wordt bet geacht te zijn ingedeeld 
in dezelfde gevarenklasse als laatstbedoeld 
bedrijf. Komt het in de lijst van artikel 3 
niet genoemde bedrijf naar den aard der daarin 
uitgeoefende werkzaamheden overeen met 
meerdere in die lijst genoemde bedrijven, dan 
word t bet geacbt te zijn ingedeeld in dezelfde 
gevarenklasse als het bedrijf, waarmede het 
bet meest overeenkomt." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit b~sluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den lsten September 1905. 
(qet.) WILHELMI A. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
(.get.) P. RrnK. 

(Uitgeg. 15 Sept, 1905.) 

l September 1905. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 6 December 
1902 (Staatsblad n•. 206), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 52, tweede en 
derde lid, en 59, sub 1, 3 en 4, der Onge
vallenwet 1901 , laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 18 Februari 1905 
(Staatsblad n°. 76). . 261. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de · voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 27 Juni 1905, 
n•. 2283, afdeeling Arbeid ; 

Gezien artikel 52, tweede lid, der Onge
vallenwet 1901 (wet van 2 Januari 1901, Staats
blad n• . 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Augustus 1905, n•. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemdeu Minister van 28 Augustus 1905, 
n•. 2978, afdeeling Arbeid; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

In de tabel gevoegd bij den algemeeuen maat
regel van bestuur, vastgesteld bij Ona besluit 
van 5 December 1902 (Staatsblad n•. 206) en 

laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 18 Fe 
bruari 1905 (Staatsblad n•. 76) worden de na
volgende wijzigingen aangebracbt: 

I. Na ,.14 Grind, keien, klei of zand (bet 
bedrijf van delven van .... 0.35 I 0.77" wordt 
ingelascht: ,.14a Houtgraniet. xyloliet, moza·ik 
of dergelijke stoffen (bet bedrijf van het aan
brengen van bedekkingen met) .... 0.81 I 0.25" . 

II. Na ,.67 Electrische geleidingen of blik
semaf!eiders (bet bedrijf van plaatsen, leggen, 
herstellen, ouderzoeken of wegnemen van) .... 
0.35 I 1.63" wordt ingelascht: ,.67a Electrische 
schellen of buistelepbonen (bet bedrijf van 
plaatsen, leggen, herstellcn, onderzoeken of 
wegnemen van) . . .. 0.33 I 0.43" . 

ill. Na ,.8'2 Molenmakersbedrijf (bet) . ... 
0.35 I 2.62" wordt ingelascht: ,.82a Norton
pompen (bet bedrijf van plaatsen, herstellen, 
onderzoeken of wegnemen van) .... 0.35 I 
1.69". 

IV. Na ,.189 Brandbout (bet bedrijf van 
zagen van) zonder kracbtwerktuig .... 0.29 I 
0.46" wordt ingelascbt: ,,189a Doodkistenma
kersbedrijf (het) met krachtwerktuig . . . . 
0.32 I 3.72" en ,,189b Doodkistenmakersbedrijf 
(bet) zonder kracbtwerktuig .... 0.32 I 0.47''. 

V. Sub 228 en 229 wordt in plaats van 
,.Landbouwgereedschappen (bet bedrijf van 
vervaardigen van, bouten)" gelezen : ,,Land
bouwgereedschappen of -werktuigen (bet bedrijf 
van vervaardigen of hers tell en van houten)" . 

VI. Na ,,238 Meubelmakersbedrijf (bet) 
zonder krachtwerktuig .... 0.23 I 0.47" wordt 
ingelascht: ,,238a Meubelscbildersbedrijf (het) 
.... 0.18 I 0.38". 

VU. Na ,.246 Run- en schorsmolena (de be
drijven nitgeoefend in) .... 0.82 I 1.83" wordt 
ingelascbt: ,,246a Schaatsenhoutmakersbedrijf 
(bet) met kracbtwerktuig ... 0.32 I 2.10" en 
,,246b Schaatsenhoutmakersbedrijf (bet) zonder 
kracbtwerktuig . . . . 0.32 i 0.48". 

VIII. Na ,.254 troovlechtersbedrijf (bet) met 
werktuigen .... 0.i:10 I 0.48" wordt ingelascht : 
,.254a Tegelplaten (bet bedrijf van vervaar
digen van) . . .. 0.23 I 0.4 7". 

IX. Na ,.275 Petten (bet bedrijf van rnr
vaardigen van) met kracbtwerktuig . ... 
0.29 I 0.26" wordt ingelascht: ,,275a Stofzuig
machines (bet bedrij~ van reinigen van tapijten, 
gordijnen, meubelbekleedingen en dergelijke 
met behulp van) .... 0.38 I 0.86" en sub 277 
na ,,Tapijtreinigingsinrichtingen" : ,,met val
of slagwerktuigen" . 

X. Sub 278 wordt na ,.bleekersbedrijf" in
gelascbt:, ,,met kracbtwerktuig". 

XI. Na ,,279 Beeldhouwersbedrijf (bet) zonder 
krachtwerktuig .... 0.28 I 0.41" wordt iuge-
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lascht : ,,279a Glasetsersbedrijf (bet) . . . . . 
0.32 I 0.24". 

XII. a ,.2 Porseleinschildersbedrijf (het) 
. . . 0.32 I 0.16" wordt ingelascht: ,,288a Vergul
derbedrijf (bet), voor zoover dit geschiedt door 
opkleven van bladgoud .... 0.32 I 0.16" en 
,.288b Verguldersbedrijf (het), voor zoover dit 
geschieclt langs chemischen weg of volgens 
de metbocle van branden . . . . 0.33 I 0.38". 

XIII. a ,,362 Tingietersbedrijf (het) en het 
loodgietersbedrijf, zonder krachtwerktuig .... 
0.28 I 0.66" wordt ingelascht: ,,362a Verzinken, 
vertinnen of vernikkelen (bet bedrijf van), 
voor zoover dit niet langs galvanoplastischen 
weg geschiedt . ... 0.28 J 0.66". 

XIV. In plaats van ,,403 Landbouwwerk
tuigen (het bedrijf van vervaardigen of her
stellen van) . . .. 0.27 J 1.28" wordt gesteld : 
,,403 Landbouwwerktuigen of -gereedschappen 
(bet bedrijf van vervaardigen of herstellen 
van ijzeren of stalen) met krachtwerktuig . ... 
0.27 J l.36" en ,.403a Landbouwwerktuigen of 
-gereeclschappen (bet bedriif van vervaardigen 
of berstellen van ijzeren of stalen)zonder kracbt
werktuig . . . . 0.30 I 0.69". 

XV. "a ,,406 Machines (bet bedrijf van 
herstellen van) zonder kracbtwerktuig .... 
0.30 I 0.69" wordt ingelascht: ,,406a Machines 
(bet bedrijf van monteeren van) ... 0.30-0.69" 
en ,,406b Machines en ketels (bet bedrijf van 
sloopen van) . . . . 0.27 I 1.66". 

XVI. a ,,416 Spoelenmakersbedrijf (bet) 
zonder kracbtwerktuig . ... 0.24 I 0.38" wordt 
ingelascht: ,,416a Stoomketels (bet bedrijf van 
reinigen van) . . . . 0.30 I 0.69" en ,,416b Stoom
ketels en buisleidingen (bet bedrijf van be
ltleeden van) . . . . 0.30 I 0.69". 

XVII. ub 463 wordt in plaats van ,,Lom
pensorteerdersbedrijf (bet)" gelezen: ,.Lompen
sorteerder(jen (bet bedrijf van sorteeren van 
lompen en anderen afval in)" . 

XVlII. a ,.466 .Breeuwwerk (het bedrijf van 
pluizen van) .... 0.31 I 0.12" wordt inge
lascht: ,,465a Cocosweversbedrijf (bet) met 
krachtwerktuig .... 0.30 I 0.36". 

XIX. In plaats van ,,467 Dekkleedenrnakers
beclrijf (het) .... 0.31 I 1.09" worclt gesteld: 
,.467 Dekkleeden (het bedrijf van vervaardigen 
of herstellen van) met krachtwerktuig .... 
0.31 I 1.09" en ,,467a Dekkleeden (bet bedrijf 
van vervaardigen of herstellen van (zonder 
kracbtwerktuig ... . 0.31 I 0.38". 

XX. In plaats van ,,607 Zeilrnakersbedrijf 
(bet) . . .. 0.31 I 0.38" wordt gesteld : ,,607 
Zeilmakersbedrijf (bet) met kracbtwerktuig ... 
0.31 I 1.09" en ,.607a Zeilmakersbedrijf (het) 
zonder kracbtwerktuig .. .. 0.31 I 0.38". 

XXI. a ,.643 Haringpakkers- of viscbpak
kersbedrijf (bet) .... 0.32 I 0.67" wordt inge
lascbt: ,,543a Hooipersersbedrijf (bet) met 
kracbtwerktuig .... 0.35 J 1.62" . 

XXII. In plaats van ,,666 Stroopersersbedrijf 
(bet) . ... 0.35 I J .62" wordt gesteld: ,,666 
Stroopersersbedrijf (het) met kracbtwerktu ig ... 
0.36 I 1.62" en ,,666a. Stroopersersbed rijf (bet) 
zonder krachtwerktuig .... 0.36 I 0.48". 

XXIII. Sub 568 wordt voor ,, uikerwerk" 
gelezen : ,,Suikerwerk, waaronder begrepen 
drops, caramels, pepermunt,". 

XXIV. a ,.686 Brievenposterij (de) ... . 
0.29 I 0.38" wordt ingelascbt: ,,686a Diamant
slijpers:Q'.lolens (bet bedrijf van verbnren van), 
door kracbtwerktuig te drijven, en van werk
lieden voor de bediening van bet kracbtwerk
tuig . . . . 0.40 I 0.86". 

XXV. "a ,,590 Houtvlottersbedrijf (bet) ... 
0.33 11.61" wordt ingelascbt: ,.690a Kappers
bedrijf (bet) met· kracbtwerktuig .... . 
0.29 I 0.32". 

XXVI. a ,.591 Kolendragersbedrijf (bet) 
en bet turfdragersbedrijf ..... 0.35 I 0.86" 
wordt ingelascbt: ,,69la Kolen ban de! (hot bedrijf 
van) met kracbtwerktuig .... 0.35 11.35". 

XXVII. Sub 693 wordt voor ,,nict reeds in 
deze lij t zijn genoemd . . . . 0.40 I 0.86" in 
de plaats gesteld: ,,n iet in dit artikel zijn ge
noemd en ook niet naar den aard der daarin 
uitgeoefende werkzaambeden ove1·eenkomen 
met een in dit artikel genoemd bedrijf: 

a. wanncer de verbouding van het aantal 
verzekeringsplicbtige werkl ieden, dat gewoon
Jijk in de onderneming werkzaaam is, tot het 
aantal in de onderneming gebezigde kracbt· 
werktuigen niet meer dan 10 bedraagt .... 
0.40 I 0.86 

b. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 10 maar niet meer dan 16 bedraagt 
. ... 0.40 I 0.67 

c. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 15 maar niet meer dan 20 bedraagt 
.... 0.40 I 0.48 

d. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 20 maar niet meer dan 31 bedraagt 
.... 0.40 I o.37 

e. wanneer de sub a bedoelde verhouding 
meer dan 31 maar niet meer dan 64 bedraagt 
. ... 0.40 I o.26 

f. wanneer de sub a bedoelde verbouding 
meer dan 64 maar niet meer dan 188 bedraagt 
. ... 0.40 I o.14 

g. wanneer de sub a bedoelde verhouding 
meer dan 188 bedraagt . . . . 0.40 I 0.07". 

XXVIII. :Na ,.603 Scbelpenvisscbersbedrijf 
(bet) zonder yaartuigen .... 0.29 I 0.86" wordt 
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ingelascbt: ,,603a cbepen (het bedrijf van 
sleepen van) met paarden . . .. 0.29 I 0. 6" . 

XXIX. a ,,607 Sleepdienstondernemersbe
drijf (bet) ... 0._28 11.73" wordt ingelascbt: 
,,607a looten of andere watergangen (bet be
drijf van reinigen en onderbouden van) .... 
!).33 I 0.67". • 

XXX. Na ,,626 -Wegers of meters (het bedrijf 
van) ... 0.35 I 0.86" wordt ingelascht: ,,626a 
Wegwerkersbedrijf (bet) .... 0.33 I 0. 67". 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is bela t met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afscbrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den lsten September 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(.f]et.) P. RINK. 

(Uitgeg . 15 Sept. 1905.) 

2 Septembe1· 1905. BESLUIT, tot aanwijr.ing 
van cle perceelen, welke onteigencl moeten 
worclen voor de ophooging van een ge
deelte van de Stapho,-ste,- Stou1ce tusscben 
Hamingen en Baarloo oncler cle gemeente 

taph01·st. S. 262. 

4 eptem,ber 1905. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van bet Koninklijk besluit van 8 Ja
nuari 1898 (Staatsblad n°. 24) , bouclende 
vergunning aan Regenten van bet genees
kunclig gesticbt voor krankzinnigen te 
's G1·avenhage tot oprichting van een ge. 
sticht voor krankzinnigen op bet land
goed ,,Oucl-Rosenburg", gemeente Loos
diiinen, alsmede bepaling van bet maxi
mum der verpleegden en het minimum 
der geneeskundigen . . 263. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onr.en Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 30 Augustus 1905, 
n°. 8114 , afdeelig Binnenlandscb Bestuur; 

Gelet op do wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n °. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Onze besluiten van 9 

eptember 1903 (Staatsblad n•. 260) en van 
4 J uni 1904 (Staatsbla<l n•. 116) , te bepalen , 
dat in de artikelen 2 en 5 van bet Koninklijk 
besluit van 8 Januari 1898 (Staatsblad n•. 24) 
de volgende wijzigingen worden gebracbt : 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
,,In het ge ticbt, dat geacbt zal worden met 

bet genee kundig gesticbt voor krankzinnigen 

te 's Gmve11hage, bedoeld bij bet Koninklijk 
besluit van 26 Juli 1888 (Staatsblad n•. 99), 
een gebeel uit te maken en daarvan eene af
deeling te zijn , en dat bestaan zal nit een 
boofdgebouw, twee paviljoenen en de noodige 
dienstgebouwen, mogen niet meer dan 372 
krankzinnigen, 152 mannen en 220 vrouwen , 
verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende bet tijdvak, 
eindigende 31 Mei 1907 , in bet mannenpavil
joen 20 mannelijke krankzinnigen worden ver
pleegd. 

Onze .Minister van Binnenlandscbe Zaken 
bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen , 
bet tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen." 

Artikel 6 wordt gelezen als volgt : 
,,De geneeskundige behandeling der Yer

pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
twee geneeskundigen , die gevestigd moeten 
zijn in eene wooing op bet terein van het ge
sticbt en daarbuiten geen geneeskundige prak
tijk mogen uitoefenen." 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 4den eptember 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) P. RINK. 
(Ui tgeg. 20 Sept. 1905,) 

7 Septembe,· 1905. BESLUIT tot instelling van 
een Departement van Algemeen Bestuur, 
dat den naam zal dragen Yan Ministerie 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, en 
tot wijziging van den naam van bet Minis
terie van Waterstaat, Handel en Nijver
heid. S. 264. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op bet rapport van den Raad van Ministers 
van 23 Augustus 1905 ; 

Den Raud van tate gehoorcl (advies van 
29 Augustus 1906, n•. 12); 

Gezien het nader rapport van den Raad van 
Ministers van 6 September 1906 ; 

Gel et op artikel 77 der Grond wet: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

I. Met ingang van beden in te stellen een 
Departement van algemeen bestuur, dat den 
naam zal dragen van Ministerie van Landbouw, 
Nijverheid en Handel ; 

II. aan bet boofd van dat Departement de 
zorg op te dragen voor de uitvoering van : 

a. de wetten en koninklijke besluiten, die 
tbans behandeld worden bij de afdeeling ,,Land
bouw" en ,,Handel en Nijverheid" van het 
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Departement van Waterstaat, Handel en Nij
verheid en voor welker uitvoering de zorg 
thans bij het hoofd van dat Departement berust ; 

b. de wetten en koninklijke besluiten, die 
thans behandeld worden bij de afdeeling ,,Ar
beid" van het Departement van Binnenland
sche Zaken en voor welker uitvoering de zorg 
thans bij het hoofd van dat Departement berust; 

c. de verdere bestuurshandelingen, die ver
band houden met de onder a of b bedoelde 
wetten of koninklijke besluiten; 

een en ander voor zooveel noodig onder voor
behoud van wettelijke voorziening en in elk 
geval met dien verstande, dat de zorg voor de 
uitvoering niet op het hoofd van het Departe
ment van Landbouw, Nijverheid en Handel 
overgaat, zoolang die uitvoering door eene wet 
of een algemeenen maatregel van bestuur aan 
het hoofd van een antler departement van alge
meen bestuur is opgedragen, en dat de zorg 
voor de uitvoering van de begrootingswetten 
voor de dienstjaren 1904 en 1905, voor zoover 
deze betrekking hebben op de aangelegenheden, 
die thans behandeld worden bij de afdeelingen 
,,Landbouw" ,,Handel en Nijverheid" en ,,Ar
beid" voornoemd, voorloopig blijft berusten 
bij het thans daarmede belaste Departementen; 

ID. te bepalen, dat de naam van het Minis
terie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
met ingang van den dag, waarop die naam in 
de wetten, waarin hij voorkomt, door een ande
ren mocbt worden vervangen, op gelijke wijze 
zal zijn veranderd als dit in die wetten mocbt 
geschieden. 

Ooze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Waterstaat, Handel en Nijverheid zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de beide 
Kamers der Staten-Generaal, aan alle Departe
menten van algemeen bestuur, aan den Raad 
van State e11 aan de Algemeepe Rekenkamer. 

Het Loo, 'tlen 7den September 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

.De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) VAN TETS VAN GOUDRIAAN. 

De Min. van Jttstitie, (get. ) E. E . v. RAALTE. 
De Minister van Binnenland-sche Zaken, 

(get. ) P. RINK. 
De Minister van Marine, (get.) STUART. 

De Min. van Financien, (get. ) DE MEES'l'ER. 
De Minister van Oorlog, (get. ) H. P. STAAL. 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get. ) J. KRAUS. 
De Ministe,- van Kolonien, (get.) D. FocK. 

(Uitgeg. 9 Sept. 1905.) 

7 September 1905. BESLUIT, houdende beslis
sing dat wanneer, met het oog op het 
aantal schoolgaande kinderen , tegen het 
ontslag van een onderwijzeres geen wet
telijk bezwaar bestaat, aan den gemeen
teraad behoort te worden overgelaten de 
beantwoording der vraag, welke onderwij
zeres daarvoor in aanmerking zal komen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente den Ham tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Ove1·
ijssel d.d. 13 April 1905, 2de afd., n°. 1553/1196, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den raad der gemeente den Hant 
d.d. 20 Februari 1905, tot toekenning van 
eervol ontslag aan H. VAN ALBADA, geb. 
NooBDHOF als onderwijzeres aan de openbare 
lagere school C, te V,·oomsltoop, met ingang 
van 1 April 1905 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
11 Juli 1905, n•. 134; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 September 1905, 
n•. 6614, afd. Onderwijs; 

Overwegende dat de gemeenteraad van den 
Ham bovenvermeld besluit heeft genomen op 
grond dat het getal werkelijk schoolgaande 
kinderen op voornoemde school op 15 Janu
ari 1905 162 bedroeg ; dat op dien datum aan 
de school verbonden waren benevens het hoofd 
vijf onderwijzers , zijnde twee onderwijzers 
meer dan door de wet wordt vereischt: dat 
bij gemeenteraadsvergadering van 27 Januari 
1905 aan een der onderwijzers eervol ontslag 
is verleend, wegens opheffing zijner betrekking, 
zoodat nog een onderwijzer voor ontslag in 
aanmerking komt; 

dat in de bij het gemeenteraadsbesluit ge
voegde, door burgemeester en wethouders op
gemaakte memorie van toelichting, wordt uit
eengezet dat het met het oog op de gemeente
financien en in het belang van het onderwijs 
wenschelijk is B. VAN ALBADA geb. NooRD
HOF, te ontslaan, overmits zij 's jaars f 150 
meer verdient dan de overigens, voor ontslag 
in aanmerking komende onderwijzeres L. C. 
MiiNCH , en het te verwachten is dat , waar 
eerstgenoemde gehuwd is met den mede aan 
de school verbonden onderwijzer D. V.AN AL
BADA, dit echtpaar aan de school ,,oud" 
wenscht te worden, hetgeen tengevolge zou 
kunnen hebben dat, tot nadeel van het on
derwijs, - dat vooral in de laagste klasse op
gewekt behoort te zijn , - het geheele perso-
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nee! aan de school, wellicht bet hoofd nitge
zonderd, nit bejaarde lieden zou bestaan ; 

dat Gedepnteerde Staten bij hun aan hoofde 
dezes vermeld beslnit , hunne goedkenring 
hebben onthonden aan het beslnit van den 
raad der geme.ente den Ha1n, op grond dat 
niet kan worden ingestemd met de , in voor
noemde memorie voorgedragen ziens~ijze, als 
zonde het belang van het onderwijs vorderen 
dat de maatregel van ontslag worde toege
past op de onderwijzeres N OORDHOF en niet 
op eene der overige leerkrachten , met name 
niet op de onderwijzeres Mej. MiiNCH; dat 
toch naar de erkentenis van bet gemeente
bestnur zelve , in geschiktheid voor hare be· 
trekking, Mej. NooRDHOF niet bij Mej. MiiNCH 
achterstaat ; dat, waar dit zoo is, allerminst 
bespiegelingen aangaan de den geringen kans 
dat Mej. NooRDHOF, door vrijwillig ontslag 
binnen zekeren tijd plaats maakt voor jeug
diger krachten, mogen leiden tot de conslusie 
dat hare handhaving thans een nadeel voor 
het onderwijs zonde beteekenen ve rgeleken 
bij de handhaving barer ambtgenoote Mej. 
MiiNCH; dat bet immers geenszins vaststaat 
dat de geschiktheid van Mej. NooRDHOF voor 
hare betrekking binnen afzien baren tijd zal ver
minderen en evenmin dat de gemeente, door 
thans instedevanMej. NooRDHOb',Mej. MiiNCH 
te bandhaven, verzekerd blijft van eene kracht, 
die in gescbiktheid voor bare betrekking met 
Mej. NooRDHOF op dezelfde lijn is te stellen; 
dat voorts in de tweede plaats , overwegingen 
van billijkheid er toe moeten leiden de keuze 
van Mej. NooRDHOF voor het te verleenen 
ontslag af te kenren; dat Mej. NooRDHo~· een 
diensttijd heeft van ruim 17 jaren, waarvan 9 
in de gemeente den Ha1n; daarentegen Mej . 
MiiNCH eerst sedert 1 Jannari 1904 in functie 
is; dat - bij gelijkheid van beide gevallen 
nit een oogpunt van onderwijsverzorging, -
de dnur van den diensttijd een billijke maat
staf moet worden geacht ter bepaling van de 
wederzijdsche aanspraken om niet zonder 
dringende noodzaak nit den dienst der ge
meente te worden gestooten; dat bovendien 
Mej. MiiNCH, zijnde een onderwijzeres van 
jengdigen leeftijd, belangrijk meer kans heeft 
elders opnienw eenen werkkring te vinden 
dan Mej. NooRDHOF, die den leeftijd van 
37 jaar heeft bereikt, en die ten overvloede 
door haar gebnwden staat in hare pogingen 
om in dit opzicht te slagen, ernstig is belem
merd; dat eindelijk bet financieel belang der 
gemeente , dat door het ontslag der onderwij
zeres N OORDHOF meer wordt gediend dan 
door het ontslag der onderwijzeres MiiNCH , 

tegenover het bovenstaande niet in aanmer
king vermag te komen ; 

dat de raad der gemeente den Ham van 
dit beslnit van Gedepnteerde Staten bij Ons 
in beroep is gekomen , daarvoor dezelfde 
gronden aanvoerende als die hem geleid 
hadden tot het nemen van zijn voorzegd 
beslnit; 

Overwegende dat de wet tot regeling van 
het lager onderwijs de benoeming en bet out
slag van onderwijzers der open bare scholen 
opdraagt aan den ge.meenteraad, terwijl in
gevolge het bij de wet van 8 December 1889 
(Staatsblad n•. 175) bepaalde, het ontslag niet 
op eigen verzoek verleend, aan de goed
kenring van Gedepnteerde Staten onderwor
pen is; 

dat deze wetsbepaling blijkbaar ten doe! 
heeft te voorkomen dat door een willekeurig 
gebruik van de bevoegdheid om ontslag te 
verleenen , hetzij het belang van bet onder
wijs, hetzij dat der onderwijzers op on billijke 
wijze geschaad worde ; · 

dat in bet onderhavig geval, waar met het 
oog op het aantal schoolgaande kinderon, tegen 
het ontslag van nog een onderwijzer of eene 
onderwijzeres geen wettelijk bezwaar bestaat, 
door den gemeenteraad te beslissen was welke 
onderwijzer of onderwijzeres behoorde te wor
den ontslagen, dewijl de goedkeuring aan het 
beslnit van den gemeenteraad door Gedepn
teerde Staten alleen beboorde te zijn onthouden 
indien van willekenrige toepaesing van bet 
recht om ontslag te verleenen gebleken ware; 

dat dit laatste hier niet het geval is, daar 
het raadsbesluii stennt op overwegingen door 
den gemeenteraad zoowel aan h et belang van 
bet onderwijs als aan de billijkbeid ont· 
leend ; 

dat derha!Ye, met vernietiging van bet be
streden beslnit, het voormelde raadsbeslnit 
alsnog behoort te worden goedgekenrd ; 

Gev.ien de wet tot regeliug van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van bet bestreden besluit 
van Gedepnteerde Staten van 01,erijssel als
nog goedkenring te verleenen aan bet beslnit 
van den raad der gemeente den Ha1n van 20 
Februari 1905 tot toekenning van eervol ont
slag aan H . VAN ALB.A.D.A., geb. NooRDHffb', 
als onderwijzeres aau de open bare lagere school 
C. te Vroomshoop. 

Onze Minister van Binuenlandscbe Zaken 
is belast enz. (W . v. B. A.) 
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8 Septemb!ft• 1905. B ESLUIT, houdende beslis• 
sing dat de door de gezondheidscommissie 
in te dienen raming van ontvangsten en uit
gaven geen begrooting is, waarvan elke 
post door den gemeenteraad moet goed· 
gekeurd worden en dat bij de beoordeeling 
daarvan echter reken ing moet gehouden 
worden met de d raagkracht der gemeente. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende : dat, nadat de Gezondheids
commissie te l\faassluis aan het bestuur dier 
gemeente eene raming van hare ontvangsten 
en uitgaven had ingediend tot een bed rag van 
f lJ00.83, de gemeenteraad, in Hoofdstuk IV, 
art. 1 der uitgaven, op de begrooting voor 
het jaar 1905 een post heeft uitgetrokken van 
f 600, wegens toelage aan die cornmissie; dat 
dit verschil hieraan was toe te schrijven, dat 
de gemeenteraad bezwaar had tegen de raming 
van/ 850 voor ,,kosten van te verricbten onder• 
zoekingen" ; welke post, blijkens de toelich
ting, door de commissie gegeven, bestond uit 
f 360 voor woningonderzoek, /340 voor melk
onderzoek, en f 150 voor verschillende andere 
onderzoekingen ; en meende, dat voor het wo
ningonderzoek geen geldeu benoodigd waren 
omdat bet z. i. in strijd met de bedoeling der 
wet is, dit aan bezoldigd personeel op te dra
gen, en dat voor melkonderzoek met een be· 
drag van f 200 kan worden volstaan ; 

dat Gedeputeerde Staten daarop hebben 
overwogen, dat de commissie terecht besloten 
heeft, aan een tweetal deskundigen - die 
alleen bijstand zullen verleenon - het verza
melen van gegevens betreffende het woning
onderzoek op te dragen; dat f 360 voor de be
zoldiging dier deskundigen niet te hoog is; 
en dat er geen aanleiding bestaat om bij de 
commissie op verlaging van het voor nielk• 
onderzoek uitgetrokken bedrag aan te dringen, 
daar dat onderzoek voor het eerste jaar veel• 
vuldig dient te geschieden; weshalve zij op 
13/15 December 1904 hebben besloten : 

1°. den in de begrooting der gemeente Maas
sluis voor den dienst 1905 in Hoofdstuk IV 
art. 1 der uitgaven voorkomenden post wegens : 
,,Toelage aan de Gezondbeidscommissie" te 
verhoogen met f 500.83 en alzoo te brengen op 
f 1100.83, waardoor bet totaal van dat Hoofd
stuk van f 1445 wordt gebracbt op j 1945.83 
en het totaul . der nitgaven op f 131,431.07 ; 

2'>. den Raad der gemeente Maassluis uit te 
noodigen, alsnu ten spoedigste naar aanleiding 
van bet tweede lid van art. 212 der gemeente
wet de middelen tot dekking dezer verhoogde 
uitgaaf ad f 500.83 aan te wijzen, welk besluit 

met de te wijzigen begrooting v66r of op den 
24 December 1904 zou worden ingewacht ; 

dat de gemeenteraad geweigerd heeft aan 
die nitnoodiging gevolg te geven, en wel om 
de volgende redenen : 

1°. dat de gezondheidscommissie in verband 
met hare samenstelling zel ve het woningon
derzoek kan en dient in te stellen en dat in 
geen geval uitsluitend aan deskundigen kan 
overlaten; 2<>. dat een onderzoek naar het vet
en watergehalte der melk bij de verscb illende 
melkslijters meer eene zaak is van oeconomi
schen dan van hygienischen aard, en bet dus 
te betwijfelen valt, of het tot den werkkring 
der gezondheidscommissie behoort, doch in 
alle geval het uitgetrokken bedrag te boog en 
eene som van f 200 voldoende is; 3°. dat het 
bedrag van fll00.83 als bijdrage aan de ge
zondbeidscommissie in verband met den on
gunstigen financieelen toestand der gemeente 
veel te drukkend is te achten in vergelijking 
met andere gemeenten ; 
. dat Gedeputeerde Staten vervolgens op 28/30 
December 1904 met toepassing van het 2de 
lid van art. 212 bebben besloten: 

1°. den onder volgnnmmer 146 van meerge
melde begrooting voorkomenden post voor on
voorziene uitgaven groot f 2341.84 te vermin• 
deren met f 500.83, waardoor die post en het 
totaal van Hoofdstuk XIV der uitgaven ge
bracbt worden op j 1841.01; 

2°. de in voorschreven zin gewijsde begroo
ting der gemeente Maassluis voor 1905 goed 
te keuren in ontvang op f 130,930.24, in uit
gaaf op f 130,930.24 en alzoo met een batig 
saldo van Nihil; 

dat de gemeenteraad van Maasslu is, bij Ons 
in beroep gekomen, heeft verzocht dat met 
vernietiging van het besluit van 13/15 De
cember 1904, het bedrag der toelage aan de 
gezondheidscommissie worde vastgesteld in 
den geest als door hem wordt bedoeld; 

0.: dat alsnu te beslissen valt, of Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland te recbt art. 1 
van Hoofdstuk IV der begrooting van uitga
ven van de gemeente Maassluis over 1905, 
zijnde de toelage aan de gezondheidscommis• 
sie, met f 500.83 hebben verboogd, en alzoo 
hebben gebracbt op f 1100.83, gelijk door de 
gezondheidscommiss ie was aangevraagd; 

dat het verschil hierover loopt, dat de ge
meenteraad van Maasslu is bezwaar heeft toe 
te staan een bedrag van f 360 voor woningon
derzoek, terwijl de pos t op de raming ad f 340 
voor melkonderzoek aan den Raad te hoog 
voorkomt, zoodat hij meent, dat de gezondheids
commissie met f 200 daar voor kan volstaan; 
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O.: dat elk jaar, naar art. 28, al. 1, der ge
zondheidswet van 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 
157), door de gemeente of de gemeenten waar
voor zij zijn ingesteld, eene som aan de ge
zondheidseommissieu wordt toegekend ter be-
strijding van hare uitgaven; . 

dat ter uitvoering van deze bepaling bij den 
algemeenen maatregel van bestuur tot uitvoe
ring van voornoemde wet, zijnde het Konink
lijk besluit van 27 Mei 1902 (Staalsblad n°. 
77), aan de gezondheidscommissien is opge• 
dragen jaarlijks v66r 1 J uni aan het bestuur 
van de gemeente, waarvoor zij zijn ingesteld, 
eene raming van ontvangsten en uitgaven voor 
het volgend jaar te doen toekomen, vergezeld 
van de noodige toelichting ; 

dat het niet ligt in de bedoeling der ge 
zondheidswet, dat die raming, die aan de ge
meentebesturen wordt ingediend, enkel en 
alleen om deze besturen op de hoogte te bren
gen van de finantieele behoeften der gezond
heidscommissie, zou moeten worden gelijkge
steld met eene begrooting, waarvan de ge
meenteraad de verschillende posten heeft goed 
te keuren, en waardoor dus ook de gemeente
raad geheel kan regelen de werkzaamheden 
van de gezondheidscommissie voor hetvolgende 
jaar ; waarom dan ook de wet heeft voorge
schreven aan de gezondheidscommissie elk 
jaar te geven eene som; 

dat het reeds daarom niet aangaat aan de 
in te dienen raming het karakter van eene 
begrooting te geven , omdat een algemeene 
maatregel van bestuur niet tegen de wet kan 
ingaan wier uitvoering hij beoogt; 

dat echter de gemeentebesturen bij het be
oordeelen van de raming wel degelijk mogen 
rekening houden met de finantieele krachten 
der gemeente; 

dat, wat nu het woningonderzoek betreft, 
het niet in strijd met de wet is , dat bij dat 
onderzoek, dat zich uitstrekt, naar de com
missie mededeelt, over ongeveer 1200 wonin
~en, zij zich door anderen doet bijstaan, die 
haar verschaffen eene juiste opgave van de 
verschi llende maten der woningen en andere 
fei telijke gegevens bij dat onderzoek en de te 
nemen beslissingen van belang, gelijk de ge
zondheidscommissie zich ook voor andere 011-

derzoekingen feitelijke hulp kan verschaffen, 
terwijl het toch de duidelijk uitgesproken wil 
der gezondheidscommissie is, om alle verdere 
daaruit voortvloeiende werkzaamheden aan 
zich te behouden ; 

dat echter in het finantieel belang der ge
meente Maassluis dat onderzoek zeer wel over 
twee jaren kan worden verdeeld, en dus de 

aangevraagde som met f 180 kan worden ver
minderd ; 

dat , wat het melkonderzoek betreft, wel 
moet worden aangenomen dat het hiermede 
beoogde tot de taak der gezondheidscommissie 
b ehoort, maar dat het geraamde bedrag van 
f 340 niet is gerechtvaardigd en het door den 
gemeenteraad aangenomen cijfer van f 200 
voldoende voorkomt; 

dat op grond van al het vorenstaande de 
gezamenlijke kosten der gezondheidsco=issie 
van de gemeente Maassluis over het jaar 1905 
op de begrooting behooren te worden gesteld 
op een bedrag van/ 1625; 

Gezien de gemeentewet en de gezondheids
wet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1°. met vernietiging van het bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
d.d. 13/15 December 1904, den in de begroo
ting der gemeente Maassluis voor den dienst 
1905 in Hoofdstuk IV, art. 1, der uitgaven 
voorkomenden post wegens: .,Toelage aan de 
gezondheidscommissie" te verhoogen met 
f 180 en alzoo te brengen op f 780, waardoor 
het totaal van dat Hoofdstuk van f 1445 wordt 
gebracht op/ 1625; 

2°. den Raad der gemeente Maassluis uit te 
noodigen de middelen tot dekking der ver
hoogde uitgaaf aan Gedeputeerde Staten voor 
te dragen. 

(Gem.stem.) 

11 September 1905. BEsLurr, houdende bepa
lingen omtrent vrijstelling van invoerrecht 
voor zaponlak, benoodigd bij h et vernissen 
van metalen voorwerpen in fabrieken en 
en trafieken. S. 265. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 21 Augustus 1905, n°. 114, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175), houdende bepalingen omtrent 
vrijstelling van belasting voor buitenlandsche 
goede ren ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1905, 11°. 13) ; 

Gelet op bet nader rapport van voornoemden 
Minister van 6 September 1905, n°. 46, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Hebben besloten en besluiten. 
Art. 1. Zaponlak benoodigd bij het vernissen 

van metalen voorwerpen in fabrieken en tra
fieken, wordt onder de volgende bepalingen 
v rijgesteld van invoerrecht. 
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2. Hij die de vrijstelling verlangt, l'icht zich 
daartoe tot Onzen Minister van Financien, met 
opgaaf van de gemeente, waar de fabriek of 
trafiek i gelegen, de kadastrale sectie en bet 
nomrner der fabriek of trafiek en de hoeveel
heid zaponlak, welke jnarlijks noodig wordt 
geacht. 

Onze voornoemde Minister bepaalt de hoe
veelheid, welke per jaar met vrijstelling kan 
worden ingeslagen, alsmede het minimum van 
elken inslag. 

3 . Bij den invoer van zaponlak, waarvoor 
de vrijstelling wordt verlangd, wordt van dat 
verlangen melding gemaakt in de aangifte voor
geschreven bij artikel 120 der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n•. 38). 

Op die aangifte wordt, nadat voo,· het invoer· 
recht zekerheid is gesteld, een volgbrief afge
geven, waarin ook bedoeld verlangen vermeld 
wordt. 

Het vervoer der vloeistof uaar de fabriek of 
trafiek geschicdt onder verzegeling. 

4 . De inslag in de fabriek of trafiek heeft 
plaats onder toezicht van ambtenaren der iu 
voerrechten en accijnzen, in wier tegenwoor
digheid de vloeistof dadelijk wordt vermengd 
met 30 gram blanken houtgeest op elk kilo
gram zaponlak. 

De am btenaren stellen op den volgbrief eene 
verklaring nopens de ingeslagen hoeveelheid 
en de vermenging. 

De voor de verrnenging benoodigde houtgeest 
wordt op kosten van den fabrikant of trafikant 
geleverd door den Ontvanger, onder wiens kan
toor de fabriek of tratiek gelegen is. 

5. De vermengde stof rnag tot geen ander 
doe! worden gebezigd dan tot het vernissen 
van rnetalen voorwerpen en mag niet uit de 
fabriek of trafiek worden uitgeslagen. 

6. De Ontvanger, onder wiens kantoor de 
fabriek of trafiek is gelegen, houdt van het met 
vrij stelling ingeslagen zaponlak met den fabri 
kant of trafikant eene rekening. 

Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveel
heid, waarvoor over het loopeud jaar vrijstel
ling kan worden genoten, wordt voor dat 
meerdere de volgbrief niet gezuiverd en het 
invoerrecht op de gestelde zekerheid verhaald. 

7. De vrijdomgenietende levert bij bet einde 
van bet jaar ten kantore van den Ontvanger 
eene schriftelijke en onderteekende opgaaf in 
van de hoeveelheid met vrijstelling van in v0er· 
recht ingeslagen zapon lak, die bij den afloop 
van dat tijdvak nog onverbruikt voorhanden is. 

Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in 
het volgende jaar beschouwd en als zoodanig 
op de in artikel 6 bedoelde rekening gebracht. 

1905. 

Zoolang de voormelde opgaaf niet i gedaan , 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten. 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, met mach
tiging van den Ontvanger, binnen acht dagen 
na afloop van het jaar het voorhanden zapon
lak in de fabriek of trafiek op te nemen , onver
schillig of de bij het voorgaand artikel voor
geschreven opgaaf al dan niet reeds is inge
leverd . 

9. Onze Minister van Financien kan bij ge
bleken misbruik of poging daartoe, alsmede bij 
niet nakoming van de bepalingen van dit 
beslui t, den fabrikant of trafikant ve rderen 
vrijen invoer van zaponlak ontzeggen. 

Onze Minister van J<'inancien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zul worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den llden September 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van .Financiiin, (get. ) DE MEESTER 

(Uit_qeg. 23 Sept. 190-3.) 

12 September 1905. BESLUI'J', tot vaststelling 
van nadere bepalingen nopcns de akte van 
aanstelling van bijzondere onderwijzers 
en nopens de samenstelling en werking 
der commissien van beroep voor deze 
onderwijzers. S. 266. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 .funi 1905, Af
deeling Algerneene Zaken en Comptabiliteit 
n°. 4736 3 ; 

Gezien het eerste lid snb 6 en 7, zoomede 
het laatste lid van artikel 59 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, waarvan de ge
wijzigde tckst is bekend gemaakt bij Konink
lijk besluit van den 26sten J w1i 1905 (Staats
blad n•. 219); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 25sten Juli 1905 n•. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 September 1905, Af
deeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit 
n°. 7318; 

Hebben goedgevondeu en verstaan : 
met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de wet van 3 Juni 1905 (Staatsb lad 
n•. 151), (1) vast te stellen de navolgende nadere 
bepalingen nopens de akte van aanstelling van 
bijzondere onderwijzers en nopens de samen-

(1) Bepaald op 1 Januari 1906. 
27 
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stalling en werking der Commissien van be
roep voor deze onderwijzers : 

.A. Nadere in de akte van benoeming op te 
nenun voorwaat·de:n. 

Art. t. In de akte van benoeming, uit te rei
ken krachtens bet bepaalde in artikel 69, eerste 
lid, sub 6 der wet tot regeling van bet lager 
onderwijs, wordt, bebalve de daar genoemde 
voorwaarden, nog bet volgende vermeld: 

a. de wijze waarop de bezoldiging zal worden 
uitbetaald; 

b. voorziening, ingeval van opheffing der 
scbool of der betrekking. 

De sub b bedoelde voorziening hondt in, 
dat het onderwijzend personeel ten rninste drie 
maanden van te voren van bet voornemen tot 
opheffing wordt verwittigd en, zoo voor dat 
geval een wacbtgeld in uitzicht wordt gesteld, 
de voorwaarden, waaronder dit zal worden 
verleend. 

B. Smnenstelling en we:rking di!r co1nmissil!n van 
be:roep. 

2. De besturen eener groep bijzondere scbolen, 
welke een commissie van beroep als bedoeld 
in artikel 69, eerste lid, sub 7 der wet tot 
regeling van bet lager onderwijs bebben inge
steld, geven daarvan kennis aan Onzen met 
de uitvoering d·icr wet belasten Minister, onder 
opgaye van de aangesloten scbolen, van de 
regeling, welke voor de verkiezing van de 
leden der commissie is getroffen en van de 
namen der door de besturen en bet onderwij
zend personeel gekozenen. Wijzigingen in een 
en antler gebracbt, worden eveneens aan Onzen 
voornoemden Minister medegedeeld. 

3. In de regel ing voor de verkiezing van 
de leden der co=issie, kracbtens bet vorig 
artikel getroffen. wordt in elk geval bepaald; 

a. dat om de drie jaar een der door de be
sturen en een der door bet onderwijzend per
soneel gekozen leden aftreedt, volgens een 
door de commissie op te maken, bij loting 
vast te stellen rooster ; 

b. dat de voorzitter wordt verkozen door de 
leden der commissie voor den tijd van drie 
jaar; 

c. dat zoowel de aftredende voorzitter als de 
aftredende leden aanstonds herkiesbaar zijn. 

4 . Binnen tien dagen na zijne verkiezing 
geeft de voorzitter daarvan kennis aan de 
scboolbesturen welke tot de groep bebooren, 
met aanduiding van zijn woonplaats en van 
de plaats waar de commissie zitting zal bouden. 
Veranderingen van deze plaatsen worden mee-

gedeeld binnen tien dagen nadat zij zijn in
getreden. 

De besturen geven van een en ander bin
nen tien dagen kennis aan bet aan bun school 
verbonden onderwijzend personeel. 

5 . De commissie stelt een bnisboudelijk 
reglement voor hare werkzaambeden vast, 
waarin in elk geval wordt geregeld : 

a. de wijze waarop de beroepen zullen 
worden bebandeld, met dien verstande, dat 
aan bet scboolbestuur en den appellant des
verlangd gelegenheid wordt gegeven bun be
langen mondeling voor te dragen of te doen 
voordragen en dat een afschrift van de uit
spraak der commissie zoowel aan bet scbool
bestuur als aan den appellant zal worden 

· uitgereikt; 
b. de verdeeling van de kosten, waartoe de 

werkzaamheden der commissie aanleiding 
geven, over de tot de groep beboorende scbool
besturen, met dien verstande, dat de mogelijk
beid wordt voorbehouden, om de scbadeloos
stelling van getuigen en deskundigen, bij de 
uitspraak der commissie gebeel of gedeeltelijk 
ten laste van de in het ongelijk gestelde partij 
te brengen. 

6 . Het in bet vorig artikel bedoelde huis
boudelijk reglement wordt onderworpen aan 
de goedkeuring van Onzen met de uitvoering 
van de wet tot regeling van bet lager onder
wijs belasten Minister. 

Onze Minister van Binncnlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afscbrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 12den September 1905. 

(get.) WILHELM.IN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zakrn, 
(get.) P. RINK. 

( Uitgeg. 21 Sept. 1905.) 

12 8eptembe1r 1905. BESLUIT, tot vaststelling 
van de regelen omtrent den bouw en de 
inrichting van schoollokalen bedoeld in 
bet vijfde lid onder .A van artikel 59 der 
wet tot regeling van bet lager onderwijs, 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van den 26sten 
J uni 1905 (Staatsblad n°. 219). S. 267. 

WIJ 'WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 6 Juni 1905, n°. 4736 •, 
afdeeling .Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Gezien artikel 59, vijfde lid sub A der wet 



12 SEP'l'EUBElt 1905. 419 

tot regeling van htJt lager onderwijs, waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van den 26sten Juni 1905 
(Staatsblad n•. 219); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
25 Juli 1905, n•. 25; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 September 1905 
n•. 7318, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad 
n•. 151), (1) vast te stellen de volgende regelen 
omtrent den bouw en de inrichting van lokalen 
voor bijzonder lager onderwijs, waaraan moet 
zijn voldaan, om aanspraak te maken op de 
in bet vijfde lid sub A van art. 59 der wet 
tot regeling van bet lager onderwijs bedoelde 
bijdrage ter tegemoetkoming in de kosten om 
te voorzien in de beboefte aan scboollokalen : 

§ 1. Van lokalen, te sticliten of in gebruik te 
ne-men voor bijzonder lager onderwijs. 

. Art. t . Alvorens over te gaan tot bet stich
ten, verbouwen of uitbreiden eener school 
zendt bet bestuur bet daarvoor opgemaakt 
bestek, zoomede de teekeningen van den plat
ten grond, de doorsneden en bet uitwendige 
op de schaal van 1 tot 100, ter beoordeeling, 
aan den districtsscboolopziener, die deze stuk
ken binnen dertig dagen voorzien van zijn 
advies aan bet schoolbestuur terugzendt. 

2. Er is binnenshuis geen gemeenscbap 
tusscben scboolgebouw en onderwijzerswoning. 

3 . Elk schoolvertrek wordt voor niet meer 
dan 100 leerlingen bestemd. Vertrekken voor 
meer dan 50 leerlingen worden zoo ingericht, 
dat zij door eene afscheiding in twee doe! 
matige vertrekken kunnen worden verdeeld. 

4 . De vloeroppervlakte van elk schoolver
trek bedraagt ten minste 0.8 M•. voor iederen 
leerling. De lichamelijke inhoud van elk 
schoolvertrek bedraagt ten minste 3.6 M•. voor 
iederen leerling. 

De hoogte tusscben den vloer en de zolde
ring bedraagt ten minste 4.5 M. 

5. De afstand tusschen den werkmuur en 
de voorste bank is ten minste 1.3 M.; de 
overige gangpaden langs de muren of cle af
scheiding zijn ten minste 0.6 M. breed en de 
gangpaden tusschen de naast elkancler ge
plaatste rijen banken hebben een breedte van 
ten minste 0.4 M. 

De afstand tusschen den werkmuur en do 

(1) Bepaalcl op 1 Januari 1906. 

leuning der daarvan verst verwijderde banken 
is niet grooter dan 6.5 M . 

6. De wanden van bet schoolvertrek zijn 
licht en mat gekleurd. De vlakken der school
borden zijn mat. 

7. De buiteumuren hebben ten minste 
0.23 M. dikte. 

8. De lichtramen worden zoo geplaatst en 
ingericht, dat bet school vertrek voldoende en 
doelmatig verlicht zij en dat te sterk invallend 
licht worde getemperd. 

Zij worden bij voorkeur geplaatst in den 
muur ter linkerzijde der leerlingen en nimmer 
in den werkmuur. 

Het bovengedeelte der in de muren aan
gebrachte lichtramen moet ten alien tijde ge
makkelijk kunnen worden geopend. 

9. Indien de vloer van bet schoolvertrek 
niet geheel van bout is, behooren althans de 
vrije ruimte v66r den werkmuur met bout 
belegd en de zitbanken van voetplanken of 
latten voorzien te zijn. 

10. De deuren van bet schoolvertrek zijn 
niet in onmiddellijke gemeenscbap met de 
buitenlucht . 

De gangen en portalen zijn beboorlijk ver
Jicht, ten minste 2 M. breed en niet lager 
dan 2.5 M. 

11 . De scboolbanken worden voorzien van 
eene lendenleuning. 

De schoolbanken hebben niet meer dan twee 
zitplaatsen. 

Het tafelblad van een voldoend aantal der 
schoolbanken wordt, in scholen waar vak k 
bedoeld in art. 2 der wet tot regeling van bet 
lager onderwijs wordt onderwezen, ingericht 
voor de handwerken voor meisjes. 

12. Bij elk schoolgebouw is een voldoend 
uantal privaten. Gebouwen waar jongens ter 
school gaan, zijn bovendien van de noodige 
waterplaatsen voorzien . 

Voor jongens en voor meisjes zijn afzonder
lijke privaten ingericht. 

Alle privaten zijn voorzien van deuren. 
Privaten en waterplaatsen, met bet school

vertrek gemeenschap hebbende, zijn daarvan 
gescheiden door voorportalen. 

Er bestaat geen gemeenschap tusschen de 
privaten of de waterplaatsen onderling, noch 
tusschen de daarvoor geplaatste portalen; voor 
eeo jongens privaat en de daaraan grenzende 
waterplaats mag een gemeenschappelijk portaal 
ingericht worden. 

Privaten, waterplaatsen en voorportalen zijn 
behoorlijk verlicht en van voldoende middelen 
tot luchtverversching voorzien. De plaatsing 
der privaten en waterplaatsen moet zoodanig 

27* 
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zijn , dat behoorlijk toezicht op gemakkelijke 
wijze te bouden zij . 

De diepte der portalen is minstens 1 M ., 
de hoogte minstens 2.6 M. De diepte der 
privaten is minstens 1 M., de breedte minstens 
0.8 M. De breedte der waterplaatsen is min
sten 0.6 M. 

13. Voor elk vertrek moet in beboorlijke 
verwarming en luchtververscbing worden voor
zien. 

14. Het bergen van kleederen in de school
vertrekken is verboden . 

Als bergplaaisen worden gebruikt gangen, 
portalen of daartoe ingericbte vertrekken, die 
beboorlijk verlicbt en van luchtverversching 
zijn voorzien. 

§ 2. Van lokalen, waar reeds bijzonder lager onder
wijs werd gegeven v66r l J anuari 1906. 

15. De vloeroppervlakte van elk school
vertrek bedraagt voor iederen leerliog ten 
minste 0.65 M, ; de lichamelijke inhoud ten 
minste 3M•. 

16. De lokalen worden met inachtneming 
van bet bepaalde bij artikel 1 v66r 1 Januari 
1910 in overeenstemming gebracbt met de 
regelen, vastgesteld bij de artikelen 2, 6, 8, 
de rde lid , 9, 11, eerste en derde lid, 12 en 13. 

Artikel 11 , tweede lid, vindt toepassing, 
zoodra de scboolbanken door nieuwe vervan 
gen worden. 

Van de regelen, vastges teld bij de artikelen 
2 en 12, 4de en volgende alinea's, kan de 
districts-scboolopziener ontbeffing verleenen , 
indien bet scboolbestuur een daartoe strekkende 
aanvrage aan dien ambtenaar indient v66r 
1 Januari 1910. 

De districts-scboolopziencr besch ikt op die 
aanvrage binnen eene maand na de ontvangst. 

·weigert de districts-scboolopziener de ge
vraagde ontbeffing , dan kan van die beschik
king door het schoolbestuur binnen vcertien 
dagcn in beroep worden gekomen bij Onzen 
Mini ster belast met de uitvoering der wet tot 
regcling van het Jager onderwijs. 

Deze beslist, den in specteur van bet lager 
ondc,rwijs geboord, binnen eene maand na 
ontvangst van bet beroep en brengt zijne be
sliss ing ter kennis van bet schoolbestuur, den 
inspecteur van het lager onderwijs .en de 
districts-scboolopziencrs. 

De op grond van dit artikel verleende ont
heffing houdt op van kracbt to zijn, zoodra 
de v66r 1 Januari 1906 in bet gebouw ge
vestigdo school de lokalen niet meer in ge
bruik beoft. 

§ 3. Algemeene slotbepalingen. 

17. Ons besluit van 6 December 1901 (Staats 
blad n°. 237) wordt ingetrokken, met dien 
verstande evenwel , dat de bij dat besluit ge
geven regelen voor de lokalen bedoeld in § 2 
van· Ons tegenwoordig besluit van kracht 
blijven tot 1 Jan uari 1910. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het S taatsblad zal worden geplaatst en 
wa;i rvan afscbrift zal wordon gezonden uan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 12den September 1905. 
(get. ) WILHELMI:N A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) P . RINK. 

(Uitgeg . 21 Sei.1t. 1905.) 

12 September 1906. Bl;sLUI'J', houdende vast
stP.lling van regelen , met inachtneming 
waarvan militieplicbtigen kunnen worden 
toegelaten tot de vrijwillige verbintenis, 
bedoeld bij art. 1, punt 1 d, der wet van den 
6den J uni 1905 (Staa tsblad n°. 177). S. 268, 

WIJ WILHELM1NA, }:Nz. 

Overwegende, dat bet noodzakelijk is , om 
de bepalingen van het Koninklijk besluit van 
30 October 1880 (Staatsb lad n°. 188), zooals dat 
besluit gewijzigd is bij Koninklijk besluit van 
29 Augustus 1894 (Staatsblad n°. 146), in ver
band met de wet van den 6den Juni 1906 
(Staatsblad n°. 177) te herzien ; 

Op do voord racht van Ouzen Minister van 
Staat, Minister van Oorlog, van 21 Juli 1906, 
Kabinet L • . . D••; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 22sten Augustus 1905, n°. 6) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen Mi
ninister van Oorlog van 7 September 1905, 
Kabinet L•. R• • ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. De verbinteni-s, bedoeld bij art. 1, 

punt 1 d, der wet van den 6den .Juni 1905 
(Staatsblad n°. 177) is eene tweeledige. 

De militieplicbtige zal zich , buiten genot 
van premie of bandgeld , hoe ook genaamd , 
moeten verbinden: 

1°. om als militair bij de Landmacbt te 
dienen gedurende den tijd van tien jaren, 
welke tijd zal gerekend worden in te gaan 
met den dag, waarop de verbintenis door of 
namens Onzen Minister van Oorlog is be
krachtigd; 

2°. om, voor bet geval, dat bij gedurende 
den loop van de sub 1°. bedoelde verbintenis 
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den titel van arts, volgens de bestaande of 
nader te stellen , wettelijke bepalingen, ver
krijgt, te rekenen van de dagteekening van 
het besluit zijner benoeming, tot reserve-offi
cier van gezondheid bij de landmacht, over
eenkomstig de bepalingen der wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905, te Onzer 
beschikking te blijven, voor den tijd van acht 
jaren of zooveel !anger als noodig is om aan 
zijne verplichtingen ten aanzien van de land
weer te voldoen ; alles onder de voorwaarden 
en overeenkomstig de bepalingen in de arti 
kelen 2 tot 8 van dit besluit vervat. 

2. Tot de bij het vorige artikel bedoelde 
verbintenis worden toegelaten alle zich daartoe 
aanbiedende, voor de militie ingeschreven of 
reeds als lotcling ingelijfde militieplichtigen, 
die als student in de geneeskundc bij een der 
universiteiten hier te lande zijn ingeschreven, 
en daarenboven aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

a. zij moeten voot· den militairen dienst 
hier te lande lichamelijk geschikt zijn, over
eenkomstig het hieromtrent gegeven of nader 
te geven reglement, met dien verstande, dat 
ten aanzien van de gezichtsscberpte de be
palingen gelden , welke daaromtrent voor de 
toelating bij bet rescrvekader zijn of znllen 
worden vastgesteld ; 

b. zij mogen zich niet reeds hebben ver
bonden voor eene latere benoerning als offi
cier van gezondheid, hetzij bij de zeemacht, 
hetzij bij de landmacbt bier te lande of in de 
kolon ien en bezittingen van bet Rijk in andere 
werclddeelen ; 

c. zij moeten N ederlander zijn volgens de 
wet van 12 December 1892 (Staatsbla1l n°. 268); 

d. zij moeten van een goed zedelijk gedrag 
zijn en, indien zij vroeger bij zee- of land
rnacht hebben gediend, den militaren dienst 
op eervolle wijze hebben verlaten ; 

e. zij moeten , indien zij minderjarig zijn , 
het bewijs overleggen dat hnn vader, voogd 
of moeder-voogdes bewilligt in de tweeledige 
verbintenis door hen aan te gaan. 

3. De militieplichtige, die tot de verbin
tenis, in de twee voorgaande artikelen be
doeld, is toegelaten, wordt onmiddellijk daarna, 
tot bet voortzetten van zijn studien in het ge
not gesteld van een binnenlandsch verlof tot 
nadere oproeping. 

4 . De vrijwilliger, in het voorgaande artikel 
bedoeld, zal behoudens het bepaalde bij de 
artt. 5, 6 en 8, in gewone tijden ni et onder 
de wapenen worden teruggeroepen. 

Wanneer echter de geh-eele militie, krachtens 
art. 185 der Grondwet bnitengewoon is bijeen-

geroepen, zal bet hem verleende verlof, voor 
den tijd dat de rnilitie buitengewoon onder de 
wapenen is, worden· ingetrokken en zal bij 
voor dien tijd, als ziekenverpleger in dienst 
worden gesteld bij een der rnilitaire zieken
inrichtingen van de landmacht, tenzij hij uit
drukkelijk verlangt om met de wapencn te 
dienen bij bet korps van de landmacht, waarbij 
hij de vrijwillige verbintenis heeft aangegaan. 

5 . De bij de voorgaande artikelen bedoelde 
vrijwilliger, die hinnen den tijd van negen 
jaren , te rekenen van den dag, waarop de in 
art. 1 bedoelde verbintenis door of namens 
Onzen Minister van Oorlog is bekrachtigd, 
den titel van arts niet verworven heeft, zal, 
tenzij er door Ons terrnen worden gevondcn 
om anders te J?epalen, van de verbintenis, he
doeld sub 2". van art. 1 ontheven en bij bet 
korps , waartoe bij behoort , teruggeroepen 
worden om daarbij, gedurende den nog loopen
den tijd zijner sub 1 °. van art. 1 genoemde 
verbintenis, als gewoon vrijwilliger te dienen. 

6 . Het bepaalde bij bet voorgaande artikel 
zal, behoudens bet gestelde in het tweede en 
het derde lid van dit artikel, mede worden 
toegepast, ten opzichte van de in dit beslu it 
bedoelde vrijwilligers , die: 

a. willens en wetens, bij bun verzoek om 
toelating tot de verbintcnis, stukken hebhen 
overgelegd , welke valscb zijn , of valscbheid 
inhouden; 

b. hunne studien in de geneeskunde staken, 
van de Universiteit verwijderd worden, ter 
zake van diefstal, verduistering, bedrog of 
een ig antler met de goede trouw of eerlijk
beid strijdig misdrijf rechterlijk veroordeelcl 
zijn, of, naar het oorJeel van Onzen Minister 
van Oorlog, den rector-magnificus der Uni
versiteit gehoord, wegens slecht gedrag niet 
waardig worden geacht om eenmaal tot re
serve-officier van gezondbeid te worclen be
noemd. 

De bovenbedoelde vrijwilligers lmnnen 
voorts, te iederen tijd, indien claartoe termen 
zijn, met een, de redenen van bun ontslag 
vermeldend paspoort uit den dienst worden 
verwijderd. 

vVij beht>uden Ons voor, van het bepaalde 
bij bet eerste lid van dit artikel a£ te wijken 
ten gunste van een vrijwilliger , die te Onzer 
beoordeeling om billijke redenen zijne studien 
in de geneeskunde staakt. 

7 . Onverminderd het bepaalde in art. 6 kan 
de in dit besluit bedoelde vrijwilliger, bij uit
zondering, op eigen verzoek door Ons geheel 
of ten deele worden ontheven van de in art. 1 
genoemde verbintenis. 
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8 . De vrijwilliger , die binnen den tijd van 
negen jaren, bij art. 5 genoemd, of zooveel 
later als hem dit door Ons met toepassing 
van het bepaalde bij dat artikel wordt toege-· 
staan, den titel van arts verkrijgt, zal daar
van, onder overlegging van bet hem uitge
reikte diploma , onverwijld mededeeling doen 
aan Onzen Minister van Oorlog. 

Na benoeming tot en beeediging als reserve
officier van gezondheid der 2de · klasse zal hij 
onmiddellijk door Onzen Minister van Oorlog 
worden ontbeven van de verbintenis, bedoeld 
sub 1°. van art. 1 van dit besluit. 

Komt hij het bepaalde bij bet eerste lid van 
dit artikel niet na, of weigert bij den eed 
(de belofte) als officier a£ te leggen, dan kan 
bet bepaalde in art. 5 op h ell'.l worden toege
past. 

9 . Het Koninklijk besluit van 30 October 
1880 (Staatsblad n•. 188), zooals dat besluit 
bij Koninklijk besluit van 29 Augustus 1894 
(Staatsblad n•. 145) gewijzigd is, blijft van 
kracbt ten aanzien van de vrijwilligers, die 
de verbintenis , in art. 1 van dat besluit be
doeld, hebben aangegaan en wordt overigens 
buiten werking gesteld. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 12den September 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog , (get. ) H. P. ST.A.AL. 

(Uitgeg. 10 Oct. 1905.) 

15 September 1905. BESLUI'l' , tot aanvulling 
van artikel 11, § 4 a, van het Koninklijk 
besluit van 14 December 1895 (Staatsblad 
n°. 222), gewijzigd bij die van 2 November 
1899 (Staatsblad n•. 226), van 3 December 
1901 (Staatsblad n•. 233), van 28 April 1903 
(Staatsblad n•. 138) en van 22 Maart 1905 
(Staatsblad n•. 113), tot uitvoering van 
onderscheidene bepalingen der wet van 
15 April 1891 (Staatsblad n•. 87) , tot re
galing der brievenposterij. S: 269. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 23 Au
gustus 1905, n•. 3614, Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 September 1905, n°. 4) ; 

Gelet op het nuder rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverbeid 

van 11 September 1905, n•. 3874, Posterijen 
en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen hetgeen volgt : 

Art. 1. Tusschen het eerste en het tweede 
lid van artikel 11, § 4 a, van het Koninklijk 
besluit van 14 December 1895 (Staatsblad 
n•. 222), gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 2 November 1899 (Staatsblad n•. 226) , 
3 December 1901 (Staatsblad n•. 233), 28 April 
1903 (Staatsblad n•. 138) en 22 Maart 1905 
(Staatsblad n•. 113), wordt een nieuw lid ge
voegd, luidende als volgt: 

,,Indien de voorzijde der briefkaarten daar· 
toe op zichtbare wijze is ingericht, d. w. z. 
door een staande lijn in twee helften is ver
deeld, is alleen de rechterhelft voor het adres 
bestemd en mag de liukerhelft door den af
zender gebezigd worden voor mededeelingen." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatsco1want, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staats
blad en in de Staatscourant wordt geplaatst 
en waarvan afschrift aan den Raad van State 
zal worden gezonden. 

Het Loo, den 15den September 1905. 
(get.) WILHELl\fIN A. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 
(get.) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 22 Sept. 1905). 

16 Septe,nber 1905. BESLUI'l', tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in de artikelen 50 en 50b der wet 
op het "otarisambt. S. 270. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 3den Juli 1905, Afdeeling 1 
C/4, n•. 376 ; 

Overwegende, dat volgens de wet van 9 Juni 
1842 (Staatsblad n°. 20), op het notarisambt, 
zooals deze luidt na de daarin bij de wetten 
van 26 April 1876 (Staatsblad n•. 85), 6 Mei 
1878 (Staatsblad n°. 29), 15 April 1886 (Staats
blad n•. 64), 31 December 1887 (Staatsblad n•. 
265) en 30 December 1904 (Staatsblad n•. 283) 
aangebrachte wijzigingen, bij algemeenen maat
regel van bestuur moeten worden aangewezen 
de boofdplaatsen der arrondissementen, alwaar 
Kamers van Toezicht worden gevestigd, als
mede moeten worden geregeld de wijze van 
benoeming van nit de notarissen te kiezen leden 
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en plaatsvervangende-leden der Kamers, de 
inrichting dier Kamers, de wijze van uitoefe
ning der haar opgedragen werkzaamheden, 
zoomede het bedrag der vacatiegelden en de 
reis- en verblijfkosten van de leden; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8sten Augustus 1905, n•. 7); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 12den September 
1905, Afd. I C/4, n•. 325; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de wet van 30 December 1904 (Staatsblad 
n°. 283), te bepalen als volgt : 

§ 1. Van cle vestiging der Ka,ners van Toezicht. 

Art. I. In de hoofdplaats van ieder der na
volgende arrondissementen is eene Kamer van 
Toezicht gevestigd, welker ressort zich uitstrekt 
over de daarbij aangegeven arrondissementen: 

's Hertogenbosch (arrondissementen 's Herto
genbosch en B,·eda) ; 

11faastricht (arrondissementen Maastricht en 
Roer,noncl); 

Arnhe,n (arrondissementen Arnhe,n en Tiei); 
Zwolle (arrondissementen Zwolle, Al,nelo en 

Zutphen) ; 
's (J,ravenhage (arrondissement 's (J,ravenhage); 
Rotterdam (arrondissementen Rotterdam en 

Dordrecht) ; 
Micldelburg (arrondissementen Middelburg en 

Zierikzee) ; 
A,nsfe,·da,n (arrondissement Amstercla,n) ; 
Utrecht (arrondissement Utrecht) ; 
Haarle,n (arrondissementen Haarle,n en 

Alk,naar) ; 
Leeuwarden (arrondissementen Leeuwarden en 

Heerenveen) ; 
G,·oningen (arrondissementen (J,roningen, Win

schoten en Assen). 

§ 2. Van de ivijze van benoe,ning der uit de 
notarissen te kiezen leden en plaatsvervan

gende-leclen der Ka,ne,·s van Toezicht. 

2. De benoeming van een door de notarissen 
te kiezen lid en plaatsvervangend-lid eener 
Kamer van Toezicht heeft plaats op eenen door 
den voorzitter der Kamer te bepalen dag en 
uur binnen eene maand, nadat de vacature is 
ontstaan. 

De eerste maal heeft de benoeming plaats 
binnen eene maand, na de inwerkingtreding 
van dit besluit. 

3 . De secretaris der Kamer zendt ten minste 
veertien dagen v66r de benoeming per aange
teekenden brief aan iederen in het ressort der 
Kamer gevestigden notaris een stembriefje, 

waarvan de achterzijde zijne handteekening 
bevat, benevens een convert waarop het adres 
van den secretaris is vermeld en aan de achter
zijde waarvan de naam voorkomt van den per
soon, in wiens vacature moet worden voorzien, 
terwijl voor de eerste benoeming daarop voor
komen de woorden ,,eerste benoeming" met 
vermelding of het stembriefje voor de benoe
ming van een lid dan wel van een plaatsver
vangend lid bestemd is. 

Door Onzen Minister van Justitie worden 
de modellen van het stembriefje en van het 
convert vastgesteld. 

4 . De secretaris doet de couverten onverwijld 
na ontvangst in een bi:ts, waarvan de sleutel 
door den voorzitter wordt bewaard. 

Op den dag en het uur voor de benoeming 
bepaald, opent de voorzitter de bus en de zich 
daarin bevindende couverten. 

De voorzitter en de leden der Kamer van 
Toezicht vormen het siembu reau. 

Deze vergadering der Kamer is voor iederen 
stemgerechtigden notaris toegankelijk. 

Bij de benoeming, bedoeld in artikel 2, tweede 
lid, bestaat het stembureau uit den voorzitter 
en den secretaris der Kamer. 

5. De voorzitter leest na opening van elk 
convert den naam of de namen voor, welke 
het zich daarin bevindend stembriefje bevat. 

6 . Van onwaarde zijn de stembriefjes: 
die niet voldoen aan art. 3; 
die meer dan een naam bevatten ; 
die niet ingevuld zijn ; 
die een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
die niet voor den aanvang der vergadering 

door den secret2.ris zijn ontvangen; en 
die zijn uitgebracht op andere personen dan 

in het ressort der Kamer van Toezicht geves
tigde notarissen. 

7. Het stem bureau beslist over de waarde 
van het stembriefje onmiddellijk nadat het is 
geopend. 

De voorzitter maakt de redenen van twijfel 
en de beslissing bekend. 

Van een en ander geschiedt aanteekening in 
het van de vergadering op te maken proces
verbaal. 

8 . Van de geopende, zoowcl van de geldige 
als van de van onwaarde verklaarde stembrief
jes wordt van elke soort afzonderlijk een pak
ket gemaakt, hetwelk verzegeld wordt. 

Deze pakketten worden gedurende een jaar 
in het archief der Kamer van Toezicht bewaard. 

9 . Benoemd is hij, die de volstrekte meer
derheid van het uitgebracht aantal geldige 
stemmen op zich heeft vereenigd. 

Indien 1~iemand de volstrekte meerderheid 
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van het uitgebracht aantal geldige stemmen 
op zich beeft vereenigd, beeft er berstemming 
plaats tusschen de bcide personen, die de meeste 
stemmen verwierven. 

Komen tengevolge van gelijk aantal stemmen, 
meer clan twee personen voor berstemming in 
aanmerking, dan geschiedt deze tnsschen de 
twee oudst bcnoemde notarissen, die de meeste 
stemmen hebben verkregen. 

Indien bij eene herstemming de stemmen 
staken, wordt de oudst benoemde notaris ge
acbt te zijn verkozen. 

10. De voorzitter maakt bet getal geldige 
stemmen, die in het geheel op elken persoon 
zijn uitgebracbt, bet ·getal der van onwaarde 
verklaarde stembriefjes, alsmede den uitslag 
der stemming onmiddellijk aan de aanwrzigen 
bekend. 

De berstemming bceft plaats op dag en uur 
door den voorzitter te bepalen binuen veertien 
dagen na dien, waarop de in artikel 4 becloelcle 
vergader ing heeft plaats gehacl. 

11. De secretaris handelt gelijk in art. 3 is 
aangegeven met dien vers(ancle, dat de verzen
ding der brieven ten minste eene week v66r 
de herstemming plaats heeft en dat de namen 
van hen tusschen wie de herstemming plaats 
becft aan de kiezers worden bekencl gemaakt. 

12. De artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 zijn bij eene 
herstemming van toepassing. 

Onverminderd bet bepaalde bij artikel 6 
zijn bij eene berstemming van onwaarde de 
stembriefjes, die zijn uitgebracbt op eenen 
anderen persoon , dan een dergenen tusscben 
wie de hers temming plaats vindt. 

13. De secretaris deeld onverwijld per aange
teekenden brief den uitslag der stemming aan 
den benoemde mede. Deze geeft binuen acbt 
clagen aan den secretaris kennis of hij zijne 
benoerning aanneemt. 

Indien bij dezen termijn zonder kennisge
ving laat verloopen wordt b ij geacbt zijne be
noern ing niet aan te nemen. 

In dat geval, alsmede indien een benoemde 
verklaart zijne benoeming niet aan te nemen, 
beeft binnen veertien dagen een nieuwe stem
ming plaats. 

§ 3. Van de inrichting der JCamers van 'J.'oe
zicht, van cle wijze van uifoefening der haa,· 
opgedragen werkzaa,nheden, zoomede van het 

becfrag der vacati,gelden e" der reis- en 
verblijJkosten de,· leden. 

14. De Kamers van Toezicbt vergaderen ten 
minste eenmaal in ieder kalenderkwartaal en 
verdcr telkens wanneer de voorzitter het 
noodig oordeelt of ten m inste drie leden dezen 

daartoe scbriftelijk hun verlangen kenbaar 
maakt. 

15. Geen besluit der Kamer van Toezicbt is 
wettig, tenzij bet is genomen in eene verga
dering samengesteld uit ten minste drie leden, 
onder wie ten minste een lid door Onzen Mi
nister van Justitie en ten minste een lid door 
de notarissen benoemd. Besluiten worden ge
nomen bij meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen beslist de voorzitter . 

16. Beboudens bet bepaalde in artikel 4-
worden de vergaderingen gebouden met ge
sloten deuren. Zij worden gehouden in een 
der lokalen van het gerechtsgebouw, waarin 
de rechtbank zitting boudt ter plaatse waar 
de Kamer van Toezicht is gevestigd. De 
voorzitter is intusschen in geval van noodzaak 
bevoegd eene audere plaats biunen bet ressort 
der Kamer van Toezicht daarvoor aan te wijzen. 

17. Indien de Kamer eene klacbt oYer eenen 
notaris of eenen candidaat-notaris heeft be
reikt of de voorzitter zulks iu verbaud met 
eenige andere aangelegenheid nooclig oordeelt, 
zal hij een of meer leden der Kamer tot bet 
in stellen van een onderzoek aanwijzen. 

18. Binnen eene maand na het in werking 
treden van <lit besluit zijn de officieren van 
justitie bij de arrondissements-recbtbanken 
verplicht aan de Kamers van Toezicbt op te 
geven, welke der in bet ressort der betrokken 
Kamers , gevestigde notarissen zijn gewaar
scbuwd of berispt of geschorst met rnrmel
ding van de redenen. 

19. ledere Karner van Toezicht stelt onder 
goedkeuring van Onzen Minister van Ju stitie 
een huisboudelijk reglement vast, waarin worclt 
geregeld: 

1°. de dagen en uren der gewone vergade
ringen; 

2°. de wijze, waarop gewone en buitengewone 
vergaderingen worden belegd ; 

3°. de orde der werkzaambeden op de ge
wone vergaderingen; 

4°. de wijze van stemmen op de vergade
ringen: 

5°. de verdeeling der werkzaarnheden tus
schen de leden ; 

6°. de instructie van den secretaris. 
Wijzigingen in dit reglement behoeYen de 

goedkeuring van Onzen voornocmden Minister. 
20. Alle stukken van de Kamers, hare leden 

en haar secretaris uitgaande en aan clezen ge
richt, zijn vrij van briefport en worden koste
loos aangeteekend; de bepalingen van het Ko
ninklijk besluit van 19 December 1892 (Staats
blad n°. 284) zijn op deze vrijstelling van toe
passing. 
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21 . Door den secretaris der Kamer wordt 
een register gehouden bevattende de voornamen 
en namen van alle in het ressort der Kamer 
woonach tige candidaat-notarissen. 

Op dit register geschiedt aanteekening van 
den ouderdom, den datum van het ve rkrijgen 
van het d iploma als candidaat-notaris, den 
diensttijd op een natariskantoor, de bekwaam
heid en het maatschappelijk en het zedelijk 
gedrag der candidaat-notarissen en verder van 
al hetgeen der Kamer is gebleken opzichtens 
de aanspraken , die een candidaat-notaris kan 
doen gelden voor eene benoeming tot plaats
vervanger en tot notaris. 

22. Uittreksels uit dit register , door den 
voorzitter en den secretaris onderteekend, 
worden op aanvrage slecbts verstrekt aan Onzen 
Minister van Justitie, aan de ambtenaren van 
het openbaar ministerie en aan andere Kamers 
van Toezicht. 

23. Behoudens het bepaalde in art. 3 worden 
alle uitgaande stukken door den voorzitter en 
den secreta ri s onderteekend. 

24. De Kamer van Toezicht kwijt zich van 
cle oprirachten waarmede Oo ze Minister van 
J ustitie haar in aangelegenheden betreffende 
bet notariaat belast. 

25. De vacatiegelden van de leden en de 
plaatsvervangende-leden der Kamer van Toe
zicht voor de vereischte bijeenkomsten be
dragen acht g ulden per dag. 

26. De leden en plaatsvervangende-leden 
der Kamer van Toezicht worden ten aanzien 
der vergoeding van reis- en verblijfkosten voor 
ingevolge de wet of dit besluit gedane verrich
t ingen buiten hunne woonplaats gerangschikt 
onder de tweede klasse van het tarief, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 5 J anu
ari 1884 (Staatsblad n°. 4). (1) 

27 . A.an hen, die op verzoek eener Kamer 
van Toezicht ·voor deze zijn verschenen tot 
het geven van inlichtingen wordt, bijaldien zij 
zulks verlangen, eene door den voorzitter der 
Kamer van Toezicht te bepalen vergoeding 
toegekend voor reiskosten , te bcrekenen naar 
de noodzakelijke uitgaven ; 

verblijfkosten, voor verbijf buiten de woon
plaats van ten hoogste zes gulden per etmaal ; 

tijdverzuim van ten hoogste 4 gulden per 
dag; 

ind ien nadeel door tijdverzuim moet geacht 
worden te worden geleden, gedeelten van 
dagen voor geheele dagen gerekend. 

28. Door den rechter van het kanton hunner 

(1) Dit besluit is gewijzigd bij dat van 24 Fe
bruari 1898, S. 56. 

woonplaats of van hunne tijdelijke verblijf
plaats of van de ligplaats van hun vaartuig 
kan aan opgeroepenen, die niet in staat zijn om 
in de kosten der reis te voorzien een voor
schot worden verstrekt, waarvoor wordt af
gegeven een mandaat, betaalbaar bij ecn na• 
burigen ontvanger der registratie. 

Indien het noodig is voorloopig in de ver
blijfkosten van zoodanig opgeroepen persoon 
te voorzien, worden door den voorzitter van 
de Kamer van Toezicht, voor wien zij ver
schenen zijn , van dag tot dag insgPlijks voor
loopige mandaten op den ontvanger der re
g istratie afgegeven, ter nadere verrekening. 

Door den ontvanger , met de betaling der 
mandaten belast, wordt van het gegeven voor
schot melding gemaakt op de oproeping of 
indien de oproeping mondeling is gedaan , op 
de af te geven begrooting. 

Door den ontvangcr, met de betaling belast, 
wordt h et voorschot afgetrokken. 

29. De reizen worden geacht gcdaan te ziju 
of te worden met openbare vervoermiddelen, 
tenzij bij gem is daarvan of tengevolge van 
bizondere omstandigheden van anderc vervoer
middelen moest worden gebruik gemaakt. 

30. Gedeelten van etmalen 12 ureu of meer 
bcdragende, worden voor een geheel, kleinere 
voor een half etmaal gerekeud. 

31. Reizen op geen verderen afstand dau van 
5 kilometers buiten de woonplaats geven geen 
aanspraak op vergoeding voor verblijfkosten 
ingeval de reis op een en deuzelfden dag heen en 
weder wordt afgelegd of afgelegd kan worden. 

32. Van gedane uitgaven voor andere dan 
openbare vervoermiddelen worden kwitantien 
overgelegd, wanneer de uitgaven f 3 of meer 
bedragen. 

33. De kosten bedoeld bij artikel 27 boven
ge~oemcl wordeu begroot aan den voet der op
roeping. 

Heeft de oproeping mondeling plaats gehad , 
dan wordt een afzonderlijke begrooting afge
geven , waarin van d ie omstandigheid wordt 
melding gemaakt, alsmede van de zaak en van 
het doe! der oproeping. 

In de begrooting worden de vergoedingen 
omschreven en elk afzonderlijk gespecificeerd. 

34. De kosten in het vorig artikel bedoeld 
worden voldaan door den ontvauger der regis
trntie in wiens kring de Kamer van Toezicht 
zetelt waarvoor de opgeroepene is verschenen , 
op overlegging van een kwitantie of van een 
geldig bewijs van uitbetaling van de recht
hebbenden. 

De bewijsstukken worden aan den ontvanger 
afgegeven. 
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35. Hetgeen te veel of ten onrechte is toege
schat wordt van den voorzitter, die de begroo
ting heeft opgemaakt, teruggevorderd, nadat hij 
omtrent de daartegen gerezen bedenking is 
gehoord , behoudens zijn verhaal op hem, door 
wien het te veel ontvangen bedrag is genoten. 

De terugvordering geschiedt bij een staat, 
afgegeven door Onzeu Minister van Justitie. 

De ontvangers der registratie zijn met de 

16 September 1905. BESLUIT, tot wijziging der 
paragraphen 7 en 9 van artikel 4 van bet 
Koninklijk besluit van 26 November 1901 
(Staatsblad n°. 225), betreffende den vorm 
en bet gebruik van 's Rijks keurstem
pels voor gouden en zilveren werken. 
S. 271. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

invordering belast. Op de voordracht van Onzen Minister van 
Het verschuldigde kan desnoods bij de uit- Financien van 2 Juni 1905, n°. 50, Invoer

betaling van de jaarwedde of van de vacatie- rechten en Accijnzen; 
gelden worden ingehouden. · Gezien artikel 10 der wet van 18 September 

36. Van de aan de voor de Kamer van 1852 (Staatsblad D0
• 178), laatstelijk gewijzigd 

Toezicht verschenen opgeroepenen te vergoeden bij de wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad D0
• 131), 

kosten, worden door den ontvanger der re- omtrent den waarborg en de belasting der 
gistratie opgemaakt staten in duplo, voor ieder gouden en zilveren werken; 
dienstjaar afzonderlijk, na afloop van elke Herzien Ons besluit van 26 November 1901 
maand. (Slaatsblad n°. 225); 

Daarbij worden overlegd de betaliugsstukkeD. Den Raad van State gehoord (ad vies van 
De betalingsstukken bij den staat behoorende, 25 Juli 1905, n". 24) ; 

worden geklasseerd en van omslagen voorzien, Gelet op het nader rapport van Onzen voor
in dier voege, dat de stukken van de7,elfde noemden Minister van 11 September 1905, 
soort en hetzelfde bedrag in een ornslag worden n°. 51, Invoerrechten en Accijnzen; 
gevoegd, waarop wordt aaDgewezen het getal Hebben goedgevonden en verstaan: 
stukken, het bedrag van ieder stuk en het Te rekenen van den lsten Januari 1906, 
gezarnenlijk bedrag. wordeD in artikel 4 par. 7 a van Ons besluit 

De artikelen 47, 48, 49 en 50 van het Ko- van 26 November 1901 (Staatsblad n°. 225) de 
Dinklijk besluit van 18 December 1874 (Staats- woorden: 
blad n°. 212) zijn van toepassing. ,,G,,·oot. Een dolfijn met opgeheven staart. 

37. Van de kosteD bedoeld bij de artikelen ,,Vorm: een drieboek." 
:,!5 en 26 worden opgemaakt deelaratien in vervangen door de woorden : 
duplo, voor ieder dienstjaar afzonderlijk en ,.(hoot. De letter I. Vorm: uitgesneden. " 
door den voorzitter van de Kamer na afloop en in par. 9 a en b van genoemd artikel 
van iedere rnaand vergezeld van een lijst , in- worden de woorden : 
gezonden aan bet Departement van Justitie, ,,(hoot. Een gekroond scbild met letter V. 
alwaar zij worden onderzocbt, verminderd met ,,Vorm : een drieboek" en 
betgeen niet voor goedkeuring vatbaar is en • ,,Klein. Eeu zwijnskopje, rechts gekeerd. 
voor betaling daarvan wordt gezorgd. · ,,Vorm: een driehoek." 

Indien bij bet doen van eene reis van andere vervangen door de woorden: 
dau van open bare vervoermiddelen moest ,,G,,·oot. De letter V. Vorm: uitgesneden" en 
worden gebruik gemaakt wordt van de oorzaak ,,Klein. Hetzelfde teeken in verkleinden 
die daartoe aanleiding heeft gegeven, melding ,,vorm." 
gemaakt in de declaratie. Onze Minister van Financien is belast met 

38. De modellen der begrootingen en de- de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
claratien worden vastgesteld door Onzen Mi- Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
nister van J ustitie. afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 

Ooze Minister van Justitie is belast met van State. 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in het H et Loo, den 16den September 1905. 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

(get. ) WILHELMINA. 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van tate en aan de Algemeene Rekenkamer. De Ministe.· van F'inancien, 

Het Loo, den 16den September 1905. (get. ) DE MEXSTER. 
(get.) WILHEL UN A. 

De Minister van Justitie, 
(get.) E. E. VAN RAALTE. 

(Uitgeg. 20 Oct. 1905.) 

(Uitgeg. 27 ept. 1905.) 
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18 September 1905. BESLUIT, tot schorsing 
van het besluit van den Raad der ge
meente Woerden van 24 Augustus 1905 , 
waarbij mejuffrouw A . TOLK is benoemd 
tot onderwijzeres aan de openbare lagere 
school aldaar. S. 272. 

Geschorst tot 1 J ani,ari 1906. 

18 September 1905. BESLUIT, ter uitvoering 
van artikel 201 , tweede lid , der hooger
onderwijswet. S. 273. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Juli 1905, 
n•. 4934• , afdeeling onderwijs; 

Overwegende, dat door Ons de noodige 
voorschriften moeten worden gegeven tot uit
voering van artikel 201, tweede lid, der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1905, n•. 17) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 September 1905, 
n•. 6890, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. t. De voorzitter der commissie, be

doeld in artikel 201 der hooger-onderwijswet, 
wordt door Ons uit de leden aangewezen. 
De commissie wijst een secretaris uit haar 
midden aan. 

2. De comrnissie van toezicht vergadert zoo 
dikwijls de voorzitter of ten minste drie leden 
dit noodig achten. De vergaderingen worden 
in de gemeente 's Gravenhage gehouden, tenzij 
de voorzitter een andere gemeente aanwijst. 

3 . De commissie van toezicht stelt een 
huishoudelijk reglement vast voor hare werk
zaamheden en onderwerpt dit aan de goed
keuring van Onzen Minister van Binnen
landsche Zakeu. 

Bij het huishoudelijk reglement kan de af· 
doening van zeer eenvoudige zakeu aan den 
voorzitter worden opgedragen. 

4. De cornmissie van toezicht licht de Re
geering voor omtrent alle zaken de bijzondere 
leerstoelen en de bijzondere universiteiten 
betreffeude en doet aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken de noodige voorstellen. 

5. De commissie van toezicht houdt in een 
register aanteekening van alle aanvragen als be
doeld in artikel 194 der hooger-onderwijswet 
en van de daaromtrent genomen beslissingen . 

Het model van dit register wordt door haar 

onder goedkeuring van Onzen Minister van 
Binnenlands~he Zaken vastgesteld. 

6 . Op de door bijzondere universiteiten, 
vermeld in eene aanwijzing, als bedoeld in 
artikel 184 der hooger-onderwijswet, afgegeven 
getuigschriften van met gunstig gevolg afge
legde examens, vereischt ter verkr\jging van 
de in de aan wijzing genoemde doctorale graden, 
alsmede op de diploma's van de verleende 
doctorale graden plaatst de commissie van 
toezicht indien de aanvrage door haar niet 
wordt geweigerd , de volgende onderteekende 
verklaring : 

,,Gezien door de commissie van toezicht, 
bedoeld in artikel 201 der hooger-onderwijswet. 

. . . . , den ...... 19 .. 
........ , Voorzitt,r. 
...... .. , Seeretaris." 

7. Het verslag, bedoeld in artikel 205 der 
hooger-orn;lerwijswet wordt ingericht overeen
komstig de te dien aanzien door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken te geven 
voorschriften. 

8. Alvorens hunne betrekking te aanvaarden 
leggen de leden der commissie van toezicht 
in handen van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken den navolgenden eed (belofte)af: 

,, Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin. 
,,Ik zweer (beloof) de wettelijke verorde

ningen omtrent de commissie van toezicht 
te zullen in acht nemen . 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Alrnachtig I 
(Dat beloof ik)." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 18den September 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get. ) P. RINK. 

(Uitgeg. 5 Oct. 1905.) 

19 September 1905. BESLUIT, houdende be
slissing dat wanneer aan den Co=issaris 
der Koningin is gebleken van noodzakelijke 
uitbreiding van het politieµersoneel in eene 
gemeente, Gedeputeerde Staten aanleiding 
kan geven om, met toepa.ssing van art. 212 
der gemeentewet, de daartoe noodige gelden 
voor jaarwedde en kleeding op de gemeente
begrooting te brengen. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
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clen raad der gemeente Renkurn, tegen het 
besluit van G-edeputeerde Stateu van Gelderland 
dd. J.4 J\Iaart 1905, n°. 120, waarbij, met toe
passing van art. 212, 1° l id der gemeentewet, 
op de begrooting van uitgaven dier gemeente 
voor den dienst van 1905 de po ten Hoofdstuk I 
afd. 1, art. 6 d en art. 9 zijn verhoogd met 
respectievelijk f 500.- en f 65.-, voor jaar
wedde en kleeding van een vijfden gemeente
veld wachter; 

Den Raad van t:ltate, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 15 
Augustus 1905, n°. 146; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Binnenlandsche Zaken van 15 September 1905, 
n•. 8390, afd . .B. B. ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten in 
het bovengenoemd besluit hebben overwogen : 
dat het Onzen Commissaris in overleg met 
den bnrgemeester van Renkum noodzakelijk is 
voorgekomen het personeel der politie aldaar 
met een veldwachter te versterken; dat de 
bescbikbaarstelling der voor jaarwedde en 
kleeding van zoodanig beambte noodig geachte 
gelden door den raad wordt geweigerd op de 
bewering dat de bestaande politiemacht vol
doende is; dat de noodzakelijkheid der aan
stelling van een veld wacbter niet staat ter 
beoordeeling van den gemeenteraad, maar van 
den Commissaris der Koningin, overmits art. 
191, 5° lid, der gemeentewet voorscbrijft, dat 
de veldwacbters door hem, in overleg met den 
burgemeester worden benoemd en ontslagen, 
welk recbt van benoeming in zich sluit de 
bevoegdheid om hun aantal te bepalen, omdat 
de veldwacbters niet uitsluitend metgemeente• 
diensten, maar ook met den algemeenen dienst 
belast zijn en bet voor de behoorlijke verzeke· 
ring van den dienst noodig is dat het aantal 
veldwachters daartoe voldoende zij; dat de 
jaarwedde van den aan te stellen veldwachter 
beboort tot de uitgaven, genoemd onder letter a 
van art . 205 der gemeentewet; dat zicb in 
deze voordoet bet geval, voorzien bij art. :212 
1 • lid der gemeentewet. en dat de plaatselijke 
inkomsten toereikende zijn om de meerdere 
uitgaaf te dekken; 

dat de gemeenteraad van Renku,n tegen het 
besluit van Gedeputeercle Staten bij Ons beroep 
heeft ingesteld, daarbij aanvoerende dat cle 
meerderbeid van den gemeenteraad van mee· 
ning is, dat uitbreiding van het bestaande 
politie-personeel absoluut onnoodig is; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Gelder/and, naar aanleiding van dit beroep 
hebben aangevoercl, dat de gemeente Renku,n 
eene oppervlakte been van niet minder dan 

3036.92 H.A. en -bestaat uit de zicb meer en 
meer uitbreidende dorpen Ooste1·beek en Renkuni 
en het gebucbt Heelsmn; dat de vaste bevol
king telt ongeveer 8800 zielen, doch dit cijfer 
ten gevolge van hot zeer groote en steeds toe· 
nemende vreemdelingenverkeer, in de zomer
maanden op ettelijke honderdtallen hooger te 
stellen is; dat waar in een zeer groot aantal 
Gelderscbe gemeenten eene verhouding bestaat, 
waarbij op iedere 1000 tot 1500 inwoners een 
veldwachter wordt aangetroffen, een getal van 
4 veldwacbters in deze gemeente al in het 
algemeen buiten elke verbouding staat, tot 
eene bevolkirig van een kleine 9000 zielen; 
wat te meer in bet oog springt als men let 
op het feit, dat bet verkeer op clen grooten. 
de gemeente over hare gebeele lengte door
kruisenden rijksweg, zoo van voetgangers als 
van rijtuigen, rijwielen, automobielen en andere 
vervoermiddelen, - mede tengevolge van de 
onmicldellijke nabijheid van Arnhe,n en Wage
ningen - voortdurend zeer dmk is; dat zich 
wijclers in de gemeente 3 ver van elkancler 
verwijderde spoorwegstations bevinden; en 
eindelijk dat evengenoemde rijksweg mede door 
de Ooster-Stoomtramweg-J\Iaatscbappij wordt 
gebruikt, welke maatschappij, bebalve een zeer 
drukken dagdienst, bovendien nog een gere
gelden nachtdienst onderhoudt; dat van het 
politiepersoneel, op zijne tegenwoordige getal
sterkte, onder deze omstandigbeden eene zeer 
inspannende dagdienst moet worden gevorderd, 
zoodat de onmogelijkheid voor de hand ligt 
om tot invoering van eenigen nacbtdienst hoe• 
genaamd over te gaan ; 

Overwegende: dat tegen deze door Geclepu
teerde Staten aangevoerde zeer klemmende 
motiveering tot afwijzing van het appel cloor 
den raad in hooidzaak is aangevoerd, dat in 
bet dorp Renkum vier nachtwachts, door een 
particuliere instelling aange teld, en met ge
meente-su bsidie gesteund, geregeld des nachts 
surveilleeren, terwijl de marecbaussees nit 
Amhem ' nachts berbaalclelijk het dorp Oos
terbeek cloorkruisen, en een rijksveldwnchter te 
Oosterbeek gestationneerd is; 

Overwegende echter, dat biermede de aan
gevoerde bezwaren van Gecleputeerde 8taten 
tegen den in de gemeente lfenk«rn bestaanden 
toestancl niet kunnen worden weggenomen, 
omdat de particuliere nachtwacbts in geeuerlei 
directe verhouding staan tot, noch zijn onder 
eenige controle van den burgemeester als boofd 
der plaatselijke politie, en dus noch directelijk, 
noch indirectelijk tot cle politie van de ge• 
meente kunnen worden gerekend; terwijl, wat 
de marechaussees en den rijksveldwachter be-
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treft, al mogen zij werkzaam zijn tot hand
having der openbare orde, zij gansch andere 
functien en bevoegdheden hebben dan de ge
meentelijke politie, en niet rechtstreeks aan de 
bevel en van den burgemeester zijn onderworpen ; 

dat bet alzoo wenschelijk is de politie in de 
gemeente Renkwm met een veldwachter te 
versterken, en alzoo Gedeputeerde Staten te 
recht met bet sularis van dien functionaris en 
met een bedrag voor zijne kleeding de begroo
ting hebben verhoogd; 

Gezien de gemeentewet; 
R ebben goedgevonden en vcrstaan: 

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

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

20 September 1905. BJCSLUIT, tot regeling der 
betaalbaarstelling van de pensioenen ,. be
doeld bij artikel 34 der ,.Loods-pensioen
wet 1905". S. 274. 

WIJ WILRELMIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Marine van 8 September 1905, Bureau S/B, 
n•. 61 , en van Financien van 16 September 
1905, n•. 25, Pensioenen; 

Gelet op artikel 34, 2de lid , der ,,Loods
pensioenwet 1905" (wet van 6 J uni 1905, 
Staatsblad n•. 172) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen , dat de pensioenen, bedoeld bij 

artikel 34 der ,,Loodspensioenwet 1905" , na 
afloop van elke drie maanden betaalbaar 
worden gesteld en op overlegging van de 
vereischte bewijsstukken uitbetaald. 

Onze Ministers van Marine en van Finan
cien zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's Gravenhage, den 20sten September 1905. 

(J!et. ) WILHELMINA. 

De .Jlinister va.n ll[arine, (J!et.) STUAR'l'. 

De Minister van li'inancien, 
(J!et. ) DE MEESTER. 

(Uitgeg. 3 Oct. 1905.) 

22 Septemb,;r 1905. B .ESLUI1' , tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
we ring barer uitbreiding en gevolgen. S. 275. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat, onverminderd Ons besluit 
van 10 October 1904 (Staatsblad n•. 227), nader 
buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn 

tot afwending der Aziatiscbe cholera en tot 
wering barer uitbreiding en gevolgen; 

Op de voordracht van Onze Minis ters van 
Binnenland sche Zaken, van Financien cm van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 13 Sep
tember 1905, l• . A, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, van 13 September 1905, n•. 68, Invoer
rechten en Accijnzen, en van 13 September 
1905, l•. H, Handel en Nijverheid; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats· 
blad n•. 80), aangevuld door de wet van 20 Juli 
1884 (Staatsblad n•. 164) en e;ewijzigd bij art. 
19 van de wet van 15 April 1886 (Staatsb lad 
n°. 64), en op de wet van 9 Juli 1894 (Staats
blad n•. 94) ; 

Den Raad van State geboorcl (advies van 
18 eptember 1905, n•. 15); 

Gelet op bet nader rapport van Onze Mi
nisters van Binnenlandsche Zaken , van Finan
cien en van Waterstaat, Handel en ijverbeid 
van 19 September 1905, n•. 8786, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, van 20 September 1905, 
n•. 55, Invoerrechten en Accijnzen, en van 21 
September 1905, l•. C, Handel en Nijverheid ; 

Hebben goedgeYonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. Onverminderd de bestaande bepa
lingen omtrent bet verbod van in-, door- en 
vervoer van lompen, gebruikte kleedingstukken 
en ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen 
en plaatsen, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, ' 
is in-, door- en vervoer van onbewerkte wol en 
haar, buiden, bontwerk en andere voor bet 
OYerbrengen van be mettingvatbare voorwerpen 
verboden uit landen of plaatsen, door Onze 
Ministers van Binnenland che Zaken en van 
Financien aan te wijzen. 

De aanwijzingen worclen door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscourant.. ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer uit landen, die tocgetreden zijn tot de 
op 15 April 1893 te Dresden gesloten en bij 
de wet van 9 Juli 1894 (Staatsblad n°. 94) goed
gekeurde internationale overeenkomst tot we
ring der cholera, gedragen Onze genoemde 
Ministers zicb naar de bepalingen van die 
ovorcenkomst. 

2 . De gemeentebesturen en de burgemeesters, 
ieder voor zooveel hem aangaat, dragen nauw
lettend zorg voor eene doeltreffende toepassing 
van de bepalingen der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n•. 134), gewijzigd bij de wetten 
van 3 December 1874 (Staatsblad n°. 188), 28 
Maart 1877 (Staatsblad n•. 36), 15 April 1886 
(Staatsblad n•. 64), 8 April 1893 (Staatsblacl 
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n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad n°. 166) en 21 
Juli 1901 (Staatsblad n°. 157). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voorzoo
ver de bepalingen op Aziatische cholera toe
passelijk zijn en de berinnering daan,an aan 
de ingezetenen van belang moet worden ge• 
acbt, benevens uit den tekst van Ons tegen
woordig besluit, worden vanwege Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, zoodra deze 
dit noodig acht, aan de gemeentebesturen ver
zonden, ten einde in elke gemeente te worden 
aangeplakt. 

3 . Een ieder is verplicbt de inli chtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van h em 
verlangd ter zake van de uitvoering van Ons 
tegenwoordig besluit, nauwkeurig en naar 
waarheid onverwijld te geven. 

4. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden geene personen, als bedoeld in bet 
laatste l id, sub a, van H oofdstuk V van Bij
lage I van de op 15 April 1893 te Dresden 
gesloten internationale overeenkomst tot we
ring der cholera, of geene personen uit door 
Onze genoemde Ministers aangewezen naburige 
met Aziatiscbe cholera besmette buitenland
scbe gemeenten, als bedoeld in Hoofdstuk VI 
van Bijlage I van genoemde overeenkomst, 
toegelaten dan na geneeskundig onderzocht en 
zoo noodig ontsmet te zijn. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien en van Waterstaat, Handel en 
Nijverbeid kunnen bepalen, dat personen, als 
bedoeld in bet laatste lid, sub b, van Hoofd
stuk V van Bijlage I van die overeenkomst , 
in N ederland slechts worden toegelaten langs 
de wegen en casu quo met de treinen, daartoe 
door hen aan te wijzen. Zij kunnen voor
scbriften geven ten aanzien van bet genees
kundig onderzoek, de ontsmetting en de wijze 
van vervoer naar de plaats van bestemming 
van die personen. 

Het onderzoek, in de voorgaande leden be
doeld, geschiedt door een geneeskundige, die 
daartoe door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken, met toekenning van eene door 
dezen te bepalen vergoeding, tot wederopzeg
ging wordt aangewezen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten , wegen en casu quo treinen , 
worden in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst, ten minste een dag, voordat zij in 
werking treden. 

Uitzonderingen op het verbod worden niet 
toegestaan dan met inacbtneming van de voor
schriften, daaromtrenf door Onze Ministers 

van Binnenlandsche Zaken, van Financien en 
van W aterstaat , Handel en N ijverbeid ge
geven. 

5 . Een ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan Aziatiscbe cholera lijdt of ziekteverscbijn
selen vertoont, welke bet ontstaan van Azia
tiscbe cholera doen verwacbten, of die waar
neemt, dat van goederen, waarvan in -, door
en vervoer verboden is, in-, door- of vervoer 
plaats heeft, is verplicbt, daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeester of den 
meest nabijzijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeente-politie, of - wann eer bet den invoer 
van goederen betreft - aan den meest nabij
zijnden ambtenaar van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in bet bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geem
ployeerden. 

6 . De burgemeester van elke gemeente is 
bevoegd, op personen die aan Aziatiscbe cholera 
lijden of ziekteverschijnselen vertooncn, welke 
het ontstaan van Aziatiscbe cholera doen ver
wacbten, en op hen, die met zoodanige per
sonen in aanraking zijn geweest, na ingewon
nen advies van den inspecteur, krachtens de 
Gezondbeidswet belast met bet toezicht op de 
bandbaving van de wettelijke bepalingen be
treffende besmettelijke ziekten, of van een met 
voorkennis van dezen geraadpleegden genees
kundige, door hem noodig geachte maatregelen 
van onderzoek, afzondering en ontsmetting te 
doen toepassen en hen naar eene openbare 
inricbting of andere verblijfplaats in de ge
meente ter verpleging te doen overbrengen. 

De bierbedoelde zieke of verdachte personen 
zijn verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zicb niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

7 . Op de goederen van welke, ni~ttegen
staande daarvan in -, door- of vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaais beeft, is ar
tikel 5 van de wet van 4 December 1872 
(Staatsbla<l n•. 134) toepasselijk. 

8 . De burgemeester doet de band bouden 
aan een nauwkeurig bijbouden van het in art. 
438 van bet W eiboek van Strafrecht bedoelde 
register in slaapsteden en logementen, en doet, 
voorzoover hem dat noodig voorkomt, toezicbt 
houden op de aldaar nachtverblijfhoudende 
reizigers. 

Indien vanwege bet gemeentebestuur een 
geneeskundige met bet bouden van toezicbt 
op de in bet eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen verplicbt <lien 
geneeskundige bij zicb te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 



2,2, SEP •r EM BE It 1905. 431 

uitvoering van Ons tegenwoordig besluit te 
verschaffen , tenzij zij kunnen aantoonen 
binnen de laatste vijf dagen niet in eene met 
Aziatische cholera besmette plaats vertoefd te 
hebben. 

9 . De burgemeester is bevoegd, na advies 
van een' geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte en voor het overbrengen van besmetting 
bijzonder vatbare voorwerpen, van welken aard 
ook, uit een huis, erf of vaartuig, waar een 
geval of een verdacht geval van Aziatische 
cholera voorkwam, anders dan met inachtne
ming van de door hem te geven voorschriften, 
te verbieden. 

10. In spoedeiscbende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinricbtingen, voorzoover de 
dienst in bunne inricbting bet toelaat, ver
plicbt, op verzoek van een' burgemeester aan 
dezen onrniddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot bunne inricbting be
hoorend materieel, noodig voor bebandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan Aziatiscbe cholera of 
daarvan verdachten, of voor ontsmetting of 
vervoer van besmette goederen. 

Bij weigering of verschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van bet hoofd van 
bet Departement, waaronder de inrichting res
sorteert. 

11 . Door Ooze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
kan worden bepaald, dat aan de door hen aan 
te wijzen grensstations der spoor- of tram wegen 
geneeskundig toezicht gehouden wordt hetzij 
op alle personen en goederen, hetzij op be
paalde categorieen van personen en goederen, 
per spoortrein of tram N ederland binnenko
mende, door een' geneeskundige. die daartoe 
door Onzen Minister van Binnenlandscbe Za
ken, met toekenning van eene door dezen te 
bepalen vergoeding, tot wederopzegging wordt 
aangewezen. 

12. De in artikel 11 bedoelde geneeskundige 
is aanwezig bij de aankomst van elken personen
trein of tram uit bet buitenland. 

13. Dadelijk na de aankomst van elken 
personentrein of tram uit bet buitenland aan 
een station, als in artikel 11 van Ons tegen
woordig besluit bedoeld, worden de aldaar 
bedoelde reizigers door den geneeskundige 
onderzocht op de · wijze, die hem na over leg 
met den stationschef en den boogst in rang 
zijnde der aanwezige ambtenaren van de invoer
rechten en accijnzen bet meest doeltreffend 
voorkomt. 

De goederen (met inbegrip van de bagages, 
door die reizigers medegebracbt) worden, voor-

zoover de geneeskundige bet noodig oordeelt, 
zoo spoedig mogelijk na aankomst door of 
namens hem onderzocht op de wijze, die hem 
na overleg met den stationschef en den hoogst 
in rang zijnde der aanwezige am btenaren van 
de invoerrecbten en accijnzen het meest doel
treffend voorkomt. 

Het volgens dit artikel te verrichten onder
zoek van personen en goederen zal steeds zoo
veel mogelijk samenvallen met bet douane
onderzoek. 

14. Reizigers, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, noch verscbijnselen van die ziekte 
te vertoonen, mogen niet worden aangehouden, 
maar worden terstond tot voortzetting der reis 
toegelaten. 

Personen evenwel, wier licbaam of kleederen 
besmet moeten worden geacht, wQrden niet tot 
voortzetting hunner reis toegelaten, dan na 
reiniging en ontsmetting. 

15. De reizigers, die door den geneeskundige 
bevonden worden, aan Aziatiscbe cholera te 
lijden of verschijnselen van die ziekto te ver
toonen, worden, indien de geneeskundige bet 
noodig oordeelt, onverwijld , met inacbtneming 
van art. 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n•. 134), overgebracbt naar eene 
door den burgemeester der gemeente, waarin 
het grensstation ligt, volgens art. 18 van 
Ons tegenwoordig besluit aan te wijzen inrich
ting voor verpleging van lijders aan be
smettelijke ziekte, en daar afgezonderd en ver
pleegd. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. 

Behoeftigen worden op 's Rijks kosten ver
voerd en verpleegd, voorzoover niet de kosten 
daarvan krachtens de wet tot regeling van 
het armbestunr ten laste eener gemeente moeten 
worden gebracht. 

16. Goederen (met inbegrip van de bagages, 
door reizigers medegebracht), uit het buitenland 
aangevoerd, waarvan de in- of doorvoer niet 
verboden is, mogen niet worden aangehouden 
dan voorzoover en voor zoolang dit noodig is 
voor de ontsmetting, volgens de hierna vol
gende bepalingen. 

Vuil linnengoed, kleederen en voorwerpen, 
die deel uitmaken van reisgoederen of inboedels 
(huishoudgoed), komende uit plaatsen, met 
inachtneming van de bepalingen van de op 15 
April 1893 te Dresden gesloten internationale 
overeenkomst tot wering der cholera, door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken in 
de Nederlandsche Staatscowrant aangewezen, 
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worden , voorzoover de geneeskundige dit noo
dig oordeelt, ontsmet op de wijze, door hem 
voorgesch reve11. 

Bagages, door reiv.igers medegebracht, en 
voor de ontsmetting aangehouden, worden <les
verlangd aan de eigenaars op hunue kosten 
door den burgemeester nagezonden. 

Wat koopmansgoederen betreft, zal ontsmet
ting - op de wijze, door den geneeskundige 
voorgescb reven - slechts worden toegepast 
op goederen en voorwerpen, met inachtueming 
van de bepalingeu van de bovengenoemde 
interuationale overeenkomst, door Onzen Mi
nister van Binncnlandsche Zaken in de Neder
landsche Staatscourant aangewezen . 

De ontsmetting zal op zoodan ige wijze moeten 
plaats hebben, dat de voorwerpen zoo wein ig 
mogelijk beschadigd worden. 

Bl'ieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
paketten niet inbegrepen) zullen aan geeue 
enkele belemmering of ontsmetting worden 
ondenvorpen. 

17. Spoor- ◊f tramwageus (zoo persouen- als 
goederenwagen~), uit het buitenland binnen
komend e, zullen aan de grenzen niet wo~den 
aa ngehouden , behoud!'ns dat wagen die bevuild 
zijn , - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein zullen gehaakt en op 
de wijze door den gcneeskundige voorgeschre
,, en, zullen worden ontsmet . 

18. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin een g rensstation ligt, als in art. 11 van 
Ons tegenwoordig besluit is bedoeld, zorgt 
zoo spoed ig mogelijk op Rijks kosten, in overleg 
met den kracbtens genoemd artikel aangewezen 
deskundige: 

a. voor de inrichting van eene gelegenheid 
tot afaondering en verpleging van de in art. 
15 van Ons tcgenwoordig besluit bedoelde 
reizigers, lijdende aan of verdacht van Aziati
sche cholera; 

b. voor eene gesch iktc plaats voor de ont
smetting van de in art. 16 van Ons tegen
woordig beslui t bedoelde gocderen; 

c. voor het personeel, noodig tot hnlp of 
opzicht bij bet onderv.oek de afzondering, de 
ontsmetting of het vervoer van personen en 
goederen, bedoeld in de artt. 13, 14, 15, 16 en 
17 van Ons tegenwoordig besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet
tingsmiddelen, vervoermiddelen, meubelen en 
ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt word t van de inricLting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol
doening aan art. 7 van de wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n•. 134), bepaalt Onze Minister 

van Binnenlandsche Zaken de sorn, deswege 
aan de gemeente te vergoeden. 

19. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen en de stationschefs en alle geemplo
yeerden aan eene spoor- of tramwegonderueming 
zijn , voorzooveel hun dienst bet toelaat, ver
plicht met al de hun teu dienste staande 
m iddelen onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door den krachtens art. 4 
of art. 11 van Ons tegenwoordig besluit aan
gewezen geneeskundige voorgescbreven maat
regelen, betreffende het onderzoek, de afzon
dering, de ontsmett ing, behandeling en ver
pleging, en bet vervoer van personen of van 
goederen. 

De conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram zijn verplicht 
den geneeskundige, zoo spoed ig mogelijk ua 
aankomst van den trein of tram aan het station, 
kenni s te geven van de ve rdachte verschijn
selen, die zij bij reizigers h ebben waargenomen, 
en van hunne bevinding omtrent de aanwezig
heid in den trein of tram van voor het over
brengcn van besmetting vatbare voorwerpen. 

20. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgesch reven in de artt. 4, 13, 14, 15, 16 en 
17 van Ons tegenwoordig besluit, komen ten 
laste van het Rijk, voor zoover in genoemde 
artikeleu niet anders is bepaald, en die kosten 
niet ingevolge eenigc andere wettelijke be
pal ing ten laste van anderen moeten wordeu 
gebracht. 

21. De krachtens a rt. 4 of art. 11 van ons 
tegenwoordig beslui t aangewezen geneeskun 
dige volgt in de uitoefening van v.ijn ambt 
de aanwijzingen, die Onze Minister van Bin
nenlandsche Zaken of de hoofdinspecteu r, of 
de inspecteur' krachtens de Gezondheidswet 
belast met bet toezicht op de handhaving der 
wettelijkA bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten, tot wiens d ienstkring zijne standplaats 
behoort, hem, voor zoover zij dit noodig ach
ten, 7.ullen geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeente-politie, of van de in..-oer
rechten en accijnzen , den stationscbefs en den 
overigen geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn ad vies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering 
van wettelijke voorschriften, betreffende de 
wering of bestrijding der Azia.tische cholera. 

Ontdekt bij dreigend gevaar voor de open bare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin
derd art. 16 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n•. 134), onverwijld kennis aan den 
burgemeester en aan den inspecteur. 
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22. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bevoegd, om, waar noodig, met medewerking 
van Onze Ministers van Financien en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, tot wering 
van de besmetting van Aziatische cholera 
toezicht te doen houden op schepen, die langs 
binnenwateren het land binnenvaren, en zulks 
met toepas~ing - voor zoover mogelijk en 
noodig - van de artt. 11 tot en met 16 en 18 
tot en met 21 van Ons tegenwoordig besluit. 

23. .A.an elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid aan te wijzen plaatsen, 
gelegen aan stroomen, rivieren, kanalen of 
andere binnenwateren, wordt geneeskundig toe
zicht gehouden op de daarlangs varende schepen 
en hunne opvarenden door een of meer genees
kundigen, die daartoe door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, met toekenning van 
eene door dezen te bepalen vergoeding, tot 
wederopzegging worden aangewezen. 

De · beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staatscou
,·ant geplaatst, ten minste een dag voordat zij 
in werking treedt. 

24. Onverminderd art. 10 der wet van 4 De
cember 1872 (Staatsblad n°. 184), zooals dat 
luidt Yolgens de wet van 28 Maart 1877 (Staats
blad n°. 36), wordt elk schip, varendc langs of 
aankomende aan eene der in art. 23 van Ons 
tegenwoordig besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht, met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen, en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te 
blijven , totdat het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezondheids
rnaatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk bet tweede lid van art. 10 
der wet van 4 December 1872 (Staafsblad n°. 
134), zooals dat luidt volgeus de wet van 28 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen, en is ver
plicht de vragen, hem door of nam:ms den 
met het gezondbeidsonderzoek belasten genees
kundige gedaan, nauwkeurig en naar waarheid 
te beantwoorden . 

25. De geneeskundige verricht bet gezond
heidsonderzoek van het scbip, van de opva
reuden en van de lading of andere op bet 
schip aanwezige goederen op de wijze, die hem, 
na overleg met den burgemeester, bet meest 
doeltreffend voorkomt. 

1905. 

lndien hem blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek, 
overeenkomstig de voorschriften van dit be
sluit, heeft ondergaan, kan hij het van verdcr 
onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderzoek overigens geene aanleiding 
geeft. 

26. De geneeskundige, die het gezondheids
ouderzoek verricht heeft, geeft den burgemees
ter advies omtrent de in bet belang der volks
gezondheid te nemen maatregelen, aan welk 
ad vies de burgemeester verplicht is onverwijld 
gevolg te geven, behoudens beroep op Onzen 
Mini~ter van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten, op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het 1{ijk. 

Ontsmetting gesohiedt, is die noodig, volgens 
de regelen, krachtens art. 25 der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134) vastgesteld. 

27. Het schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht toegelaten en het verbod van gemeen
scbap met den wal opgeheven, betzij na afloop 
van bet gezondheidsonderzoek, indien dit tot 
geen verdere maatregelen aanleiding geeft, 
betzij nadat aan de maatregelen , naar aanleiding 
van het gezondheidsonderzoek voorgescb reven, 
uitvoering is gegeven. ln het laatste geval 
kunnen evenwel de opvarenden, die bij bet 
gezondheidsonderzoek bevonden worden, niet 
te lijdeu aan Aziatiscbe cholera, noch ver
schijnselen van die ziekte te vertoonen, met 
toestemming van den met het onderzoek be
lasten geneeskundige terstond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten ; vooraf beeft 
ontsmetting plaats, indien deze door den ge
neeskundige noodig wordt geoordeeld. 

28. Ten bewijze dat het schip tot den verde
ren doortocbt is toegelaten, en het verbod van 
gemeenschap met den wal is opgeheven, ont
vangt de sobipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring, volgens het model, door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vast te stellen, en waaruit zal moeten blijken 
van den toestand van bet schip, van dien der 
opvarenden en van <lien der lading of andere 
op bet scbip aanwezige goederen, benevens 
van het aantal der opv,u·enden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in bet geval, 
bedoeld in het tweede lid van art. '.l5 van Ons 
tegenwoordig besluit, in welk geval daarvoor 
ook de bevestiging van eene vroegere verkla
ring in de plaats kan treden . 

29. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in art. 23 van Ons 

28 
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tegen woordig besluit is bedoelcl, zorgt zoo 
spoedig mogelijk op Rijks ko ten, in overleg 
met de kracbtens genoemd artikel aangewezeu 
geneeskundigen, voor bet personeel en bet 
materieel, dat de geneesknndigen voor bet 
gezondbeidsonderzoek behoeven, en dat noodig 
is voor de uitvoering van de naar aanleiding 
van het gezondbeidsonderzoek voorgescb reven 
maatregelen , en voorts voor de voortdurende 
aanwezighoid van zuiver drinkwater en water 
voor buisboudelijke doeleinden, opdat dit aan 
de scbippers, indien de geneeskundige bet noo
dig oordeelt kunnen worden verstrekt. 

30. Op de krachtens art. 23 van Ons tegen
woordig besluit aangewezcn geneeskundigen 
zijn toepasselijk bet eerste en derde lid van 
art. :21 van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeente-politie met bun 
ad,ies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der Azia
tiscbe cholera. 

De ambtenaren van Rijks-en gemeente-politie 
zijn, voor zooveel bun dienst bet toelaat, ver
plicbt, met al de bun ten dienste staar.de 
middelen onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneesknn
digen voorgeschreven maatregelen. 

31. Schippers van vaartuigen, komende uit 
landen of plaatsen door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken wegens A.ziatische cho
lera besmet verklaard, of aan boord waarvan 
een geval dier ziekte tijdens de jongste zeereis 
is voorgekomen, mogen geen andere "eder
landsche havens of reeden dan die van Vlis
singen, Hoek van Holland, IJmuiden, Helder, 
Ha,·/ingen, Delfzijl of die nader door Onzen 
Minister van .Binnenlandsche Zaken zullen 
zijn aangewezen, aandoen, of elders in Neder
land landen, dan na bun schip in eene der 
genoemde havens of op eene der genoemde 
reeden bet gezondheidsonderzoek, voorgeschre
ven bij de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad 
n°. 35), te bebben doen ondergaan. 

De schipper van een vaartuig na aankomst 
uit zee in N ederland elders liggende, dan in 
eeno van bovengenoemde havens of op eene 
van bovengenoemde reeden, en waarop de 
A.ziatische cholera wordt waargenomen, is ver
plicht op de eerste aanzegging van den bur
gemeester van de havenplaats, waar hij ligt, 
of van de gemeente, die het naast aan zijne 
ankerplaats ligt, naar eene der genoemde ha
vens of reeden te vertrekken. tenzij hij ver
kiest weder zee te kiezen. 

Onder ,,recde" wordt verstaan elke anker-

plaats voor uit zee komende schepen binnen 
de zeegaten en op de rivieren en stroomen. 

32. Onze in Ons togenwoordig besluit ge
noemde Ministers zijn bevoegd de door hen 
krachtens dit besluit genomen beschikkingen 
of gedane aanwijzingen, zoo dikwijls de orn
standigheden <lit gedoogen of noodig maken, 
op dezelfde wijze als zij zijn tot stand gekomen, 
te wijzigen of in te trekken. 

33. Ons tegenwoordig besluit, dat, indien 
bet niet eerder wordt ingetrokken, gedurende 
een jaar van kracht blijft, treedt in werking 
op den tweeden <lag na dien der dagteokening 
van bet Staatsblad en van de Staat.Ycottrant, 
waarin bet geplaatst is. 

Onze Ministers van .Binnenlandscbe Zaken, 
van Financien en van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in bet Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscoiwant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van tate. 

's Gravenbage, den 22sten September 1905. 

(get. ) WILHELJIIl A.. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) P. RINK. 

De Min. van F'inanci/in, (get.) DE MEESTER. 

De Min. -ran Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 24 Sept. 1905.) 

23 September 1905. BESLUIT, houdende be
slissing dat deelnerning in bet aandeelen
kapitaal van een spoorweg noch direct 
noch indirect is te beschou wen als eene 
uitgave ten dienste van waterkeerende 
werken en dat eene uitgave daartoe clus 
niet als post op de begrooting voor water
keerende werken van een waterscbap kan 
worden goedgekeurd. 

WIJ WILHELMI A., ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
bet .Bestuur der gemeente Wanneperveen, tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel, dd. 1 December 1904, 3• afd. n°. 
6391/3717 en 15 December 1904, 3• afd. n°. 
5758/3964, boudende beschikking, bet eerste 
omtrent het besluit van hot Vereonigd College 
van bet Waterschap Vollenhove dd. 9 Novem
ber 1904, n°. 4655, tot wijziging van de be
grooting der waterkeerende werken van dat 
waterschap voor 1904, bet tweede omtrent bet 
besluit van genoemd College, mede van 9 No
vember 1904, tot vaststelling van de begrooting 
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der waterkeerende werken van bet waterscbap 
voor 190/>; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
scbillen van bestuur, geboord, adviezen van 
5 April 1905, n•. 85 en 15 Augustus 1905, n•. 
35/31; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 20 Sep
tember 1905, n•. 162 afd. W .; 

Overwegende, dat bet Vereenigd College van 
bet waterscbap Vollenhove bij besluit van 9 
November 1904, n•. 4655, beeft gewijzigd de 
begrooting voor de waterkeerende werken voor 
1904, door in uitgaaf in te stellen een nieuw 
art. 34a: 

,,Storting van 20 °/0 in bet aandeelenkapitaal 
voor den spoorweg Blokzijl-Zwolle f 800"; 

dat bet gemeentebestnur van Wanneperveen, 
als ingeland van het waterscbap, Gedeputeerde 
Staten beeft verzocbt evenvermeld besluit niet 
goed te keuren, op grond dat tramaanleg ten 
eenenmale vreemd is aan bet doe! van bet 
waterscbap; 

dat Gedeputeerde Staten evenwel bij besluit 
van 1 December 1904, 3° afd .. n°. 5391/3717, 
bedoeld besluit van bet Vereenigd College 
hebben goedgekeurd, op grond dat de tot 
standkoming van den spoorweg zeer in bet 
belang van bet waterscbap zal zijn ,,door 
vermindering van cle kosten van onderboud 
der wegen, door besparing op de transport
kosten van onderboudsmaterialen voor dijken 
en wegen en door besparing van reis- en ver
blijfkosten en tijdverlies voor bestuur en be
ambten"; 

dat bet gemeentebestuur van Wanneperveen 
van dit besluit van Gedeputeerde Staten bij 
Ons in beroep is gekomen ; 

dat Gecleputeerde Staten van Overijssel wijclers 
bij besluit van 16 December 1904, 3° afd., n•. 
5758/3963, - met verdaging bunner beslissing 
omtrent de goedkeuring der begrootingen voor 
waterkeerende werken en voor waterlossing 
voor 1905 van bet waterscbap Vollenhove uit 
boofde van andere biertegen aangevoerde be
zwaren - bet door bet gemeentebestuur van 
Wanneperveen daartegen ingediend bezwaar, ter 
zake van bet artikel in uitgaaf betrekkelijk de 
storting op de genomen aancleelen in de Spoor
weg-Maatscbappij Z,volle-Blokzijl ongegrond 
hebben verklaard, om reden van gelijke over
weging als opgenomen in bun voormeld be
sluit van 1 December l!l04; 

Overwegende, wat betreft bet beroep tegen 
bet besluit van Gedeputeerde Staten van 1 
December 1904 : 

dat, naar luicl van art. 3 van bet Reglement 

voor bet waterschap Vollenhove (l' dijksdistrict 
van Overijssel) bet doe! van het waterschap is: 

a. de in het waterschap gelegen gronden 
door waterkeerende werken tegen overstroo
ming te beveiligen ; 

b. te voorkomen, dat de in bet waterscbap 
gelegen en op den algemeenen boezem afwate
rende gronden overlast van het boezemwater 
ondervinden; 

dat, waar bet doe! van het waterschap strikt 
tot waterkeering en waterlossing is beperkt, 
uit de waterschapskas geene uitgaven mogen 
geschieden voor belangen die buiten dat doel 
liggen, en derhalve ook uitgaven, vreemd aan 
dat doe!, niet op de waterscbapsbegrooting 
mogen worden gebracht; 

dat overmits nu deelneming in bet aandeelen
kapitaal van een spoorweg nocb direct noch 
indirect is te beschouwen als eene uitgave ten 
dienste van waterkeerende werken, noch -
wat trou-vens door bet Vereenigd College niet 
wordt aangenomen - als eene uitgaaf ten 
dienste van waterlossencle werken, een post 
in uitgaaf voor ,,storting van 20 °lo in bet 
aandeelen-kapitaal voor den spoorweg Blokzijl
Zwolle f 800.- " niet np de begrooting voor 
waterkeerende werken van bet waterschap 
VollenhO'Ve voor 1904 had bebooren te zijn ge
bracht, en Gedeputeerde Staten van Overijssel 
mitsdien ten onrecbte hunne goedkeuring 
hebben verleend aan bet door bet Vereenigcl 
College dcl. 9 November 1904, n•. 4655, geno
men daartoe strekkend besluit; 

Overwegende, wat betreft bet beroep tegen 
bet besluit van Gedeputeerde Staten dd. 15 
December 1904, dat bij dit besluit wel is waar 
afwijzend is beschikt op bezwaren ingebracht 
tegen de begrooting van waterkeerende werken 
van bet waterschap Vollenhove voor 1905, maar 
dat bij daizelfcle besluit de beslissing omtrent 
die begrooting is verdaagd; 

dat het bier dus niet geldt een besluit tot 
goedkeuring van of onthouding van goedkeu
ring aan een besluit van een waterschap, waar
tegen, krachtens art. 20 der wet van 10 No
vember 1900 (Stbl. n•. 176) booger beroep bij 
Ons openstaat ; 

dat bet recht, om dit hooger beroep in te 
stellen, evenmin zou kunnen worden ontleend 
aan art. 21 der voormelde wet, claar oncler de 
in dit artikel bedoelde besluiten niet kan 
worden gerangschikt eene bescbikking, waarbij 
wel is waar bezwaren tegen een aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten onclerworpen 
besluit zijn afgewezen, maar de clefinitieve 
beslissing omtrent zoodanig waterschapsbesluit 
is voorbehouclen ; 
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Gtlzicn de wet van 10 November 1900 (Stbl. 
n•. 176) en het grondreglement voor de water
schappen in Overijssel en het .Reglement voor 
bet waterschap Vollenhove (l• dijksdistrict van 
Overijsse[); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Ove:rijssel dd. 1 December 1904, 3• afd., n•. 
5391/3717 te vcrnietigen ; 

2°. appellant niet -ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Overijssel dd. 15 December 
1904, 3• afd ., n•. 5758/3964. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast euz. (W. v. B. A.) 

27 September 1905. BF.SLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
B unschoten van 5 September 1905, strek
kende om grond te huren voor algemeene 
burgerlijke begraafplaats in die gemeente. 
S. 276. 

Geschorst tot l Januari 1906. 

28 September 1905. B EBLUIT, tot vaststelling 
van een reglement van politie voor de 
scheepvaart en de vlotvaart op de Merwede, 
de Noord en de Nieuwe Maas. S. 277. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat, Handel en Nijverheid van 2 Juni 
190f>, l•. I, afdeeling Waterstaat ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 7 April 
1905 (Staatsblad n•. 126), tot bekrachtiging van 
een reglement van politie voor de scheepvaart 
en de vlotvaart op den Rijn met inbegrip van 
de Waal en de Lek; 

Overwegende dat het noodig is, zooveel mo
gelijk in overeenstemming met dat reglement 
politiebepalingen vast te stellen voor de scb eep
vaart en de vlotvaart op de Merwede , de Noord 
en de Nieuwe Maas; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

Den Raad van State geboord (ad vies van 18 
Juli 1905, n°. 15); 

Op de nadere voordracht van Onzen voor
noemden Minister van 23 September 1905, 
n°. 182, Afdeeling W aterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I . vast te stellen het navolgende reg!ement 

van politie : 

REGLEMENT VAN POLITIE vo01· de 
scheepvaart en de vloti:aart op de Merwede, 
de Noord en de Nieuwe Maas. 

Toepasselijkheid van het reglement. 

§ 1. Dit reglement is toepasselijk : 
1°. op de rivier de Merwede tot aan den rnond 

der Wolwevershaven te Dordrecht; 
2°. op de rivier de Noord ; 
3°. op de rivier de Nieuwe Maas bovenwaarts 

van en tot de lijn , getrokken uit een punt op 
den linker oever, gelegen 100 M . boven den 
oostmond van bet Mallegat, onder de gemeente 
Rotterdam, op hoekpuntpaal CCCXXXI der 
herziene rivierkaart op den recbter oever onder 
die gemeente. 

Algemeene verplichtingen der schippers, 
vlotvoerders, enz. 

§ 2. 1°. De scbipr,ers van vaartuigen, de vlot
voerders, de scb ippers van veren en de eige
naren van badinrichtingen of andere inrich
tingen, die zich aau of op de in§ 1 genoemdc 
rivieren bevinden, zijn verplicht er voor to 
waken , dat wederzijdscbe belemmeringen en 
beschadigingen worden vermeden, ook voor 
zoover in b et bierna bepaalde geen bijzondere 
vuorschriften gegeven zijn . 

2°. Voor elk schip of vlot moet een schipper 
of vlotvoerder zijn aan te wijzen. Deze moet 
gedurende de reis steeds op bet scbip of vlot 
aanwezig zijn. Bij verhindering van den 
schipper of vlotvoerder moet een gescbikte 
plaatRvervanger worden aangewezen . 

3°. Op ieder scbip of vlot moet de voor be
diening gevorderde of voorgeschreveu beman
ning gedurende de vaart aanwezig ziju. 

Belastlng en grootste toegelaten dlep
gan g der schepen . 

§ 3. 1°. Geen scbip mag dermate beladen zijn , 
dat zijn d iepgang de lijn overschrijdt, welke 
den grootsten toegelaten diepgang aanwijst. 

;!0
• Vaartuigen zonder vast dek en van grooter 

inboud dan 10 M•, moeten voorzien zijn van 
waterdichte borden, boorden of wanden, welke 
ten m in ste 0.25 M. boven den waterspiegel 
reiken. 

Uitrusting van de schepen . 

§ 4. 1 °. Ieder vaartuig moet zoodan ig ingericht, 
uitgerust en bemand zijn, dat de veiligbeid 
der zich daarop bevindende personen niet in 
gevaar wordt gebracht en storingen van het 
openbaar verkeer zoo veel mogelijk vermeden 
worden. 
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Dit geldt inzonderheid ook voor de met 
eigen beweegkracbt varende vaartuigen. 

De personen, aan wie bet bestuur van zulke 
vaartuigen en de bediening der daarop aan
wezige machines is toevertrouwd, moeten de 
biertoe noodige zaakkennis bezitten . 

2'>. Op alle schepen met eigen beweegkracbt, 
evenals op andere vaartuigen van een ladings· 
vermogen van 15,000 K.G. (300 centenaarsJ of 
meer, moet de naam van bet schip en de 
plaats waar bet tehuis behoort, bij meerdere 
vnartuigen met gelijken naam van denzelfde11 
eigenaar bovendien een nummer op een ge· 
schikte plaats der beide langszijden in witte 
of gele kleur op een donkeren of met zwarte 
kleur op een lichten grond met duidelijk te 
onderscheiden Latijnsche letters van ten mmste 
15 c.M. hoogte aangebracht zijn. 

Het aanbrengen van andere opschriften , die 
de duidelijkheid dezer aanduidingen benadeelen, 
is verboden. 

3°. Voor zoover volgens dit reglement van 
politie voor bet geven van seinen, vlaggcn en 
lantaarns zijn aan te wenden en geen bijzon 
dere bepalingen wat betreft de grootte der 
vlaggen en de lichtsterkte der lantaarns zijn 
vastgesteld, moeten de vlaggen eene hoogte 
rnn ten minste 1 M. en eene breedte (lengte) 
van ten minste 1.5 M. bebben en de lantaarns 
een helder schijnend licht verspreiden . 

Algemeene voorsc!triften betreffende 
de vaart. 

§ 5. 1°. Geen schip of vlot mag van uit do 
plaats van afvaart of gedurende de vaart in 
de koerslijn die een ander varend scbip of vlot 
volgt, varen en dit in zijn vaart storen. 

2". Vaartuigen, die bij bet dwars over de 
rivier varen, de koerslijn eener stoomboot met 
of zonder vaartuigen op sleeptouw kruisen, 
moeten van eene tcgen stroom varende stoom
boot ten minste de halve stroombreedte, van 
eene voor stroom varen<le ten minste de volle 
stroombreedte van haren boegspriet verwijderd 
blijven. 

3°. Op sterk gebogen riviervakken rnoeten, 
zoolang tot dat van bet roer af over voldoenden 
afstand in bet open ri viervak kan gezien 
worden, alle stoombooten, met 0£ zonder vaar
tuigen op sleeptouw, de zijde van bet vaar
water houden, welke aan stuurboord (rechts) 
ligt; de voor stroom varende stoombooten 
moeten bovcndien nog de vaartsnelheid ver
minderen. 

4°. Op gedeelten, waar vaartuigen aan stei
gers of kaaien liggen, of aan den oever bezig 
zijn met laden of lossen, alsook voor haven-

monden, moet er bij bet hestuur van naderende 
en voorbijvarende stoombooten met of zonder 
vaartuigen op sleeptouw door gepaste tijdige 
vermindering van kracbt voor worden gewaakt, 
dat beschadiging der aan <Len oever of in de 
haven liggende schepen vermeden wordt. 

Wanneer stoombooten met of zonder vaar
tuigen op sleeptouw tusscben zulke oeverge
deelten of havenmonden en bet midden van 
de rivier varen of opdraaien (wenden), mog•n 
zij met geen gl'Ooter kracbt varen, dan voor 
bet goed sturen der boot en bare voortbeweging 
noodzakelijk is . 

Hetzelfde geldt bij bet voorbijvaren: 
a. langs vaartuigen, die voor de uitvoering 

van verbeteringswerken, peilingen of metingen 
op de rivier liggen; 

b. langs vlotten, die aan den oevcr liggen , 
wanneer daarop bij bet naderen van eene stoom
boot een teeken gegeven wordt, bij dag door 
bet zwaaien eener roode vlag, bij nacbt door 
bet zwaaien eener lantaarn met rood licht. 

Liggen vaartuigen of vlotten achter kribben 
of in bet algemeen z66 verborgen, dat zij op 
de aankomende stoombooten niet kunnen ge
zien worden, dan treedt voor deze de ver
plicbting om met verminderde kracbt te varen 
eerst dan in, wanneer hiertoe bij dag door het 
uitsteken van eene van verre zichtbare roode 
vlag, des nacbts door bet aanbrengen van een 
lantaam met rood licht een teeken gegeven is. 

5°. Meer dan twee schepen mogen nimmer
naast elkander gekoppeld varen. 

6°. Hot dwarsstrooms laten afdrijven de1· 
Yaartuigen is, behoudens bet geval van over
macbt, verboden. 

7°. De in dit reglement van politie voor de 
sleeptreinen gegeven voorscbrifien gelden, voor 
zoover niet iets bijzonder bepaald is, ook Yoor 
de vlotten die gesleept worden. 

8°. De scbippers en vlotvoerders zijn ver
plicbt, op de door tonnen, bakens of andere 
wijze voor de scheepvaart aangeduide rivier
vakken, wier geringe diepte of breedte of ook 
tijdelijke verondieping bijzondere voornichtig
heid bij de doorvaart noodig maakt, de aan
wijzingen en bevelen, door de bevoegde auto
riteiten of ambtenaren nopens bet varen door 
deze riviervakken gegeven, op te volgen. 

9°. De scbippers en vlotvoerders moeten de 
door openbare aankondiging bekend gemaakte 
verordeningen der bevoegde autoriteiten en 
ambtenaren der rivier- en scbeepvaartpolitie 
opvolgen, waardoor: 

a. op de onder 8°. aangeduide riviervakken 
de vaart des nacbts of met te diep gaande 
vaartuigen verboden wordt; 
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b. op riviervakken, waarin na voorafgarn d 
overleg met de bevoegde burgerlijke autori
teiten, militaire oefeningen plaats bebben, de 
scheep- en vlotvaart tijdelijk beperkt of ver
boden worden. 

100. Het is verboden, de op de rivier of op 
den oever aanwezige aanduidingen voor de 
scbeepvaart (boeien, zwempalen, bakens enz.) 
tot aanleggen of voortbewegen van vaartuigen 
of van vlotten te bezigen of overigens bande
lingen te verrichten, d ie er toe kunnen leiden, 
om deze aanduidingen voor de scheepvaart 
onkenbaar of voor haar doel minder deugdelijk 
te maken. 

11°. De ankers moeten na het lichten zoo 
hoog opgebaald zijn, dat de onderkant niet 
beneden de kiel of den bodem van bei vaartuig 
reikt. 

12°. De schipper van de sleepboot moet op 
een sein, dat door een gesleept wordend vaar
tuig gegeven wordt, bij dag door het zwaaien 
eener roode vlag, bij nacht door bet zwaaien 
eener roode lantaarn, terstond stoppen en na
vraag doen naar de aanleiding van b et ·sein, 
tenzij er overwegend bezwaar bestaat bieraan 
dadelijk te voldoen. 

Dit noodsein mag alleen in gevallen van 
dringend gevaar gegeven worden. 

De schippers van alle vaartuigen, die zicb 
tusschen bet seinende vaartuig en de sleepboot 
bevinden, moeten dit sein terstond op dezelfde 
wij½e herhalen. 

Alvorens de vaart weder voort te zetten, 
moet de schipper van de sleepboot een sein 
met cle scheepsklok geven. 

Voorschriften voor bet voorbljvaren van 
de schepen onderling. 

1. 'IYanneer deze zich in ver s chil
lende vaarwegen bevinden. 

§ 6. Schepen, die zich in verschillende vaar
wegen bevinden, moeten, wanneer zij elkander 
in dezelfde of in tegengestelde richting voorbij
varen, den vaarweg blijven houden, waarin 
zij zich bevinden . 

2. Wan 11 e er de z e z i c h in den z e If cl en 
vaarweg bevinden. 

a. Bij voldoende breedte. 

ALGF.MEENE B'EPALINGEN. 

§ 7. Schepen , die zich in een en denzelfden 
vaanveg bevinden, mogen elkander slechts dan in 
dezelfde of in iegengestelde richting voorbij 
varen, wanneer naar den waterstand op dat 

tijdstip het vaarwater ongetwijfeld voldoende 
ruimte biedt voor de gelijktijdige doorvaart. 
In dii geval moeten zij zich ged,·agen naar de 
volgende voorschriften (§§ 8 en 9). 

VOORBIJYAREN IN EEN END~;NZKLFDENVAAR· 

\VEG IN DEZELFDE RICH1'IXG. 

§ 8. 1°. Wanneer een stoomboot met of zon 
der vaartuigen op sleeptou w genaderd is tot op 
een afstand van 120 M. van eene andere stoom
boot of van een sleeptrein, in een en denzelfden 
vaarweg vooruit,,arende, rnag zij die stoomboot 
of dien sleeptrein niet naderbij komen. Indien 
evenwi>I de achterste stoornboot in een vaarweg, 
d ie daartoe voldoende breedte heeft, wil voorbij
varen, dan rnoet de schipper van de aehterste 
stoomboot dit dien der vooruitvarende kenbaar 
maken, door het geven van vijf klokslagen en 
door bet dwarsscheeps heen en weer zwaaien, 
bij dag v>1n eene blauwe vlag, des nachts van 
een lantaarn met wit l icht op eene voor het 
vooruitvarende schip gued zichtbare piaats: 
op dit sein moet bij het voorbijvaren de voorbij 
te varen stoomboot hare kracht verminderen 
en naar bakboord (links), de voorbijvarende 
naar stuurboord (recbts) uitwijken. 

;!0 • Wanneer een met gunstigen wind zoilend 
schip in denzelfden voldoende breedte bieden
den vaarweg een ander met gunstigen wind 
zeilend schip bereikt en bet voorbij wil varen, 
rnoet de schipper van bet achterste schip tijdig 
zijn voornemen daartoe te kennen geven door 
praaien met den scheepsroeper, waarop het 
voorste schip naar lijzijde (oncler den wind) 
moet afhouden en het achterste sch ip aan loef
zijde (op de windzijde) moet voorbijvaren 

VOORBIJVARJ.:N IN Jti:N EN DENZELFDEN VAAR· 

\VEG IN T};QENGES1'ELDK RTCHTING. 

§ 9. 1°. Stoombooten en andere met eigen be
weegkracht varende schepen met of :-10nder vaar
tuigen op sleeptouw, evenals met gunstigen 
wind zeilende chepen, welke elkaar in den
zelfdon volc!oende breedte biedenden vaarweg 
ontmoeten, moeten naar stuurboord (recbts) 
uitwijken. 

2°. Is echter de schipper van een van de 
elkander aldus ontmoetende schepen door bij
zondere omstandigheden genoodzaakt, naar 
bakboord (links) uit te wijken, dan moet hij 
bet hem ontmoetende schip of den sleeptrein 
met dit voornemen tijdig door de volgende 
teekens in kennis stellen : 

a. wanneer bet vaartuig, dat naar bakboord 
(links) wil uitwijken, een stoornboot of antler 
met eigen beweegkracbt varend scbip met of 
zonder vaartuigen op sleeptouw is, bij dag 
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door vijf klokslagen en door het uitsteken van 
een aan stuurboord (recb ts) vooruit zichtbare 
blauwe vlag, des nacbts door vijf klokslagen 
en door bet dwarssch eeps heen en weer zwaaien 
van een aan stuurboord (rechts) vooruit 7,icbt
bare lantaarn met wit licbt ; 

b. wanneer het 7aartuig, dat naar bakboord 
(links) wil uitwijken, een met gunstigen wind 
zeilend schip is, door praaien met den scheeps· 
roeper. 

Hier~p moeten de elkaar ontmoetende sche
pen naur bakboord (links) uitwijken. 

3°. Scbepen zonder vaartuigen op sleeptouw, 
welke een tegen stroom vare.nden sleeptrein in 
den7,elfden vaarweg met voldoende breedte 
ontmoeten, mogen in geen geval vorderen, 
dat de sleeptrein voor hen naar bakboord 
(links) zal uitwijken . 

b. Bij onvoldoende breedte. 

§ io. 1°. Wanneer er te weinig ruimte is om 
elkancler voorbij te varen (§ 7) , moet het tegen 
stroom varencle sch ip, wanneer bet te voorzien 
is, dat het in cle engte een voor stroom varend 
schip zou kunnen ontmoeten, voor cle engte 
ophouden, tot· dat het voor stroom varende 
schip laatstgenoemde is doorgevaren. Indien 
echter een tegen stroom varend schip zich 
reeds in cle engte bevindt, dan moet het voor 
stroom varende schip zoolang voor deze wach
ten, tot dat het tegen stroom varende schip 
er doorgevaren is . 

2°. Wanneer een tegen stroom varende 
stoomboot zonder vaartuigen op sleeptonw het 
laatste schip van een vooruitvarenden sleeptrein 
v66r de engte tot op 120 :M:. heeft ingehaald, 
mag de sleeptrein de engte niet eerder binnen
varen, clan nadat de stoomboot 7,onder vaar
tuigen op sleeptou w den sleeptrein voorbijge 
varen is . 

3°. Geene stoomboot mag een schip, dat 
haar in de engte vooruitvaart, dichter naderen 
clan tot 120 :M:. 

3. B ij z on de re v o ors c h rift en. 

a. Betrejfencle de sleeptreinen. 

§ 11. 1°. Sleeptreinen mogen naast elkander 
nimmer varen, behal ve tijdens het elkanc.er 
voorbijvaren. 

2°. Alle schepen met eigen beweegkracht 
zoncler vaartuigen op sleeptouw en alle met 
gunstigen wincl zeilende schepen moeten voor 
sleeptreinen ui twijken, als daartoe de gevor
derde ruimte voorhanden is. Bij gebreke van 
voldoende ruimte, moeten de scb ippers van 
den sieeptrein en van de gesleept wordende 

vaartuigen , ook dnn wunneer hun gcen sein 
tot uitwijken gegeven is , nitwijken ovcreen
komstig de voorscbriften van de §§ 8 en 9. 

3°. De scbippers van de sleeptreinen moeten 
bunne kracbt vermindernn gedurende het 
vo◊rbijvaren van andere met eigen beweeg
kracbt varende schepen met of zonder vaar
tuigen op sleeptouw. Insgelijks moeten stoom
booten 7,onder vaartuigen op sleeptouw_met 
verminderde kracht varen, gedurende bet voor
bijvaren van sleeptreinen. 

4°. In een sleeptrein mogen zich slechts 
zooveel gesleept wordende vaartuigen bevinden 
als de sleepboot met zekerheid sleepen kan. 

5°. Voert een met eigen beweegkracbt vare
0

nd 
schip een zijwaarts gekoppeld vaartuig mede, 
clan gelden beide schepen als een sleeptrein 
in den zin van dit reglement van politie. 

b. Befrejfende de langs clen oever gejaagde srhepen. 

§ 12. 1°. Een langs den oever gejaagd sehip 
mag slecbts langs de aan dien oever tegenge
stelde zijde voorbijgevaren worden. 

De gejaagde schepen moeten den oever zoo 
dicht mogelijk naderen, wanneer dit gevorderd 
wordt om gevaar te vermijden, en in elk geval 
dan wanneer van uit het schip, dat wil voor
bijvaren, de in § 8, 1°. of 2°. voorgeschreven 
seinen worden gegeven. 

2°. Tusschen een gejaagd schip en den oever, 
van welken het gejaagd wordt, mag slechts 
door eene voor stroom varende stoomboot 
zonder vaartuigen op sleeptouw ingeval van 
nood doorgevaren worden, en ook clan slecbts, 
nadat te voren van uit de stoomboot de seinen 
gegeven 7,ijn, voorgeschreven in § 8, 1°., en 
wanneer het gejaagde scbip zicb buiten den 
gewonen vaarweg voor de vaart tegen stroom 
bevindt, zoodat het onmogelijk is aan de rivier
zijde er om been te varen. 

Op het gegeven sein moet de scbipper van 
bet gejaagde schip dadelijk de jaaglijn strijken 
en moet de stoomboot over de jaaglijn heen
drijven zoolang mogelijk met gestopte machine. 

~ 0 • bij het jagen der schepen mogen nooit 
meer dan drie paarden aan dezelfde jaagli,in 
gespannen zijn. 

c. Befrejfende schepen, d ·ie voor strooni drijven. 

§ 13. Elk met eigen beweegkracht varend 
scbip moet uitwijken voor een schip, clat voor 
stroom drijft zonder bulp van zeilen. Ont
breekt hiertoe de ruimte, clan moet bet voor 
stroom clrijvend schip op de seinen, voorge
schreven in § 8, 1°. , met bebulp van riemen 
en ankers zoover mogelijk 7,ijwaarts uitwijken. 



2 8 S t: P '1' E M B .E lt 1 9 0 5. 

d. Betreffende laveerende schepen. 

§ 14. Laveerendc schepen mogen niet door
,nren tusschen eene stoomboot met of zonder 
vaartuigen op sleeptouw en den oever welken 
die stoomboot houdt. Die schepen moeten 
dus reeds wenden, v66rdat zij de koerslijn van 
de naderende stoomboot kruisen. 

e. Betreffende vaartuigen van een ladingsver
mogen van minder dan 50,000 K. G. (1000 

ce11tenaars) en diep geladen vaart-t.igen. 

§ 15. 1°. De scb ippers van alle vaartuigen, 
wclker ladingsvermogen minder dan 50,000 
KG. (1000 centenaars) bedraagt, zijn verplicbt, 
deze bij de vaart uit de nabijheid van varende 
stoombooten en sleeptreineu te houden, en 
mogen niet eerder in den door de:;,:en veroor
zaakten golfslag varen, alvorens die derrnatc 
verminderd is, dat zij geen gcvaarlijke schom
melingen meer kunnen ondergaan. 

2°. Indien echter nietternin zulk een vaartuig 
een stoomboot of sleeptrein zoo nabij komt, 
dat bet vaartuig blijkbaar gevaar dreigt, dan 
mag de scb ipper van de stoomboot met geen 
grootere kracht varen, dan voor den voortgang 
en voor bet goed sturen noodzakelijk is, en 
moet hij zoo noodig de machine stoppen, 
indien dit :;,:onder gevaar voor de stoomboot 
en de gcsleept wordende vaartuigen kan ge
schieden. 

3°. In de nabijbeid van varende, diep geladen 
vaartuigen van een ladingsvcrmogen van50,000 
K.G. (1000 centcnaars) of meer mocten stoom
scbepen met of zonder vaartnigen op sleeptonw 
steeds met verminderde kracbt varim. 

Voorschriften bet_reffende de vaart onder 
bijzondere omstandigheden . 

1. Plichten van de schippers van 
veren met betrekking tot 

s c b e e p- e n v I o t v a a r t . 

§ 16. De scbippcrs van veren moeten :;,:icb, 
bebalve nanr de voorscbriften, vervat in de 
bijzondere ve rordeningen voor de veren, naar 
bet navolgende gedragen : 

1°. De scbippers van veerponten , die zich 
bewegen langs een dwurs door de rivier ge
legden kabel, moeten voor de in de vaart 
zijnde scbepen en vlotten het door dezen ge
volgde vaarwater vrij laten of vrij maken; 
daarbij zijn ten minste de in § 5, 2°., voorge
schreven afstanden in acht te nemen. 

2". De schippers van de onder 1°. genoemdc 
veren moeten voor de schepen en v lotten, d ic 
van plaatsen boven of beneden der.e veren van 

den wal afsteken, den weg vrij maken, in 
zoovcrre hiertoe een teeken gegeven is : 

a. door een met eigen beweegkracht varend 
schip met of 7.onder vaartuigen op sleeptouw 
met de seinen voorgescbreven in§ 8, 1°.; 

b. door een ander vaartuig of een vlot door 
te praaien met den scbeepsroeper. 

3°. Des nachts moeten de vaartuigen Yan de 
onder 1°. genoemde veren, wanneer zij niet in 
de vaart zijn, op de daarvoor door de be,·oegde 
antoriteiten aangewezen ligpluats liggen en, 
wanneer zulk een ligplaats niet is aangewezen, 
steeds z66 dat bet vaarwater vrij blijft. 

Wanneer bij uitzondering de ligplaats voor 
bet veer slecbts in het vaarwate1· kan worden 
aangewezen, moet bij de nadering vun vaar
tuigen de ,eerpont van den wal afsteken en 
het vaarwater vrij gcmaakt worden ; de hiertoe 
van bet nadcrend vaartuig, overeenkomstig 
§ 17, 2"., gegeven teekens zijn ten spoedig te 
op te volgen. 

4°. Des nacbts moetcn de vaartuigen van de 
onder 1°. genoemde veren op eene hoogte van 
ten minste 6 M. boven water van eene lantaarn 
met groen licht en 1 M. loodrecht daaronder 
van een tweede lantaarn met wit licht voorzien 
zijn. Deze lantaarns moeten den ganscben 
nacbt helder scbijnend worden gehouden . 

5°. Voor de vrij varende niet onder 1°. be
hoorende overnetveren zijn van kracht, met 
betrekking tot bet voeren van lantaarns, cle 
bepalingen bovengenoemd onder 4°. , betreffende 
de verbouding tot chepen en vlotten, de 
voorscbriften voor de vaartuigen r.onder eigen 
beweegkracht, en, voor zoover het veer met 
eigen beweegkracbt vaart, de voor de stoom· 
booten geldende voorschriften in het bijzonder 
ook § 5, 2<>., van dit reglement van politie. 

2. P I i c h t e n v a n cl e s c h i p p e r s e n 
vlotvoerders met betrekking 

tot veren. 

§ 17. De scbippers en vlotvoerders moeten 
zich, bebalve naar de voorschriften vervat in 
de bijzondere verordeningen voor de veren, 
naar het volgcnde gedragen : 

1°. Bij bet voorbijvaren van veerponten, die 
zich langs een dwars door de rivier gelegden 
kabel bewegen, moeten stoombooten met of 
zonder vaartuigen op slccptouw baar kracht 
zoodanig verminderen, dat gevaarlijkc schom
melingen der tot bet veer behoorende v,1ar
tuigen verrneden worden. 

2°. Wanneer de schipper van een vaartuig 
genoodzaakt is, des nach ts een ri viervak door 
te varen, waar Je pont van een van de oncler 
1°. gcnoemde veren in het vaarwate1· ligt, moet 
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hij tijdig door duidelijke teekens, die bij stoom• 
booten in klokslagen, bij andere vaartuigen 
in praaien met den scbeepsroeper bestaan, van 
de veerpont bet vrijmaken van den vaarweg 
eiscben en totdat de doorvaart vrij is de vaart 
matigen of staken. 

3. Doorvaart door bruggen. 

§ 18. Zijn Yan eene brug een of meer 
doorvaartopeningen des daags door eene in bet 
midden aangebracbte rood-witte vlag, des 
nacbts door een lantaarn met rood licbt of, 
zoo de omstandigbeden eene meernauwkeurige 
aanduiding wenschelijk maken, door twee lan• 
taarns boven elkaar, de onderste met rood, de 
bovenste met groen licbt aangeduid, dan mogen 
slecbts die openingen door scbepen en vlotten 
voor de doorvaart worden gebezigd. 

Tijdens de vaart onder de bruggen mag op 
de stoombooten geen opstoken cler ketelvnren 
of opgooien van kolcn plaats bebben. 

4. Va re n v an s c h e pen en v 1 o t ten 
o v e r t e 1 e gr a a f. en an cl ere k a be 1 s. 

§ 19. Bij het varen over de door duidelijke 
teekens aangeduide plaatsen, alwaar telegraaf
of anclere kabels in het rivierbed gelegd zijn, 
is bet verboden het anker te laten vallen of 
daarmede over den bodem te slepcn. 

5. 8 t Opp ell Vall St O O Ill b O O ten VO O r 
v e r v o e r v a n p e r s o n e n. 

§ 20. 1 °. Indien eene passagiers-stoomboot 
aan een stoomboothoofd wil aanleggen, moet 
te voren de klok worden geluid. Iudien de 
stoomboot wil stoppen aan een roeibootstation, 
geeft zij duartoe bet sein door bij dag een 
rood-witte vlag van ten minste 50 cM boogte 
en 75 cM. breedte (lengte), en des nacbts een 
lantaarn met wit licbt op balven mast te 
bijscben. De schipper van eene roeiboot, die 
de stoomboot wil aandoen, moet bij dag eene 
dergelijke vlag, des nacbts een wit licbt toonen. 

2°. Bij bet naderen van eene roeiboot moet 
de machine van de stoomboot zoo tijdig wor· 
den gestopt en bij de afvaart van de roeiboot 
zoo laat weder worden aangezet, dat de roei
boot in geene gevaarlijke scbommelingen komt. 

De schipper van de roeiboot moet met zijne 
roeiboot tijdig uit den wal roeien, in even
wijdige richting met den koers, welken de 
stoomboot volgt en mag laatstgenoemde niet 
eer aandoen, clan nadat de machine is gestopt. 

3°. De personen, die zicb in de roeiboot be
'"inden, moeten op bevel van den schipper 
van de roeiboot dadelijk gaan zitten . 

4°. De roeiboot moet bemand worden door 

twee kloeke varensgezellen, bedreven in b un 
vak en als drankvrij bekend, in goeden staat 
verkeeren, van volledig tuig en van de aan
wij:,;ing van hareu grootsten toegelaten diep• 
gang voorzien zijn. 

5°. Het plaatselijk bestuur moet toezien, dat 
aan de voornoemde onder 4°. gestelde voor
scbriften te alien tijde voldaan wordt, naar 
omstandigbeden dadelijk de noodige voorzie• 
ningen bevelen en daarvan kennis geven aan 
de betrokken stoombootdirectie. 

6°. Geene andere, dan de daartoe bepaald 
aangewezen scbippers van roeibooten mogen 
personen of goederen aan boord van ecne 
stoomboot brengcn of van daar afhalen. 

7°. Wanneer twee in iegengestelde richiing 
vareude stoombooten gelijktijdig aan een stoom· 
bootboofd aankomen, mag de schipper der 
tegen stroom varende stoomboot de voor stroom 
varende stoomboot bij bet opdraaien niet hin
deren en moet hij deze den voorrang laten. 

lndien twee stoombooten in dezelfde rich
ting varende aan betzelfde stoombootboofd 
willen aanleggen, beeft de eerste den voorrang 
en mag bij dat aanleggen niet door de andere 
worden belemmerd . 

6. Yoorscbriften gedurende de vaart 
des n ac h ts en bij mist. 

§ 21. 1°. Elk met eigen beweegkracbt varend 
scbip zonder scbepen op sleeptouw moet des 
nachts voeren : 

a. aan of voor den fokkemast of bij gebreke 
van een mast aan den schoorsteen of aan een 
staak op eene boogte boven den romp van niet 
minder dan 6 M. of, indien bet vaartuig meer 
dan 6 kl. breed is, op eeue hoogte boven den 
romp van niet minder dan de breedtc van het 
vaartuig, eene lantaarn, die een gelijkmatig 
en onafgebroken belder wit licbt doet scbijnen, 
hetzij rondschijnend of ten minste over een 
boog van den horizon van 20 kompasstreken, 
waarvan 10 streken aan elke zijde van bet 
vaartuig, zoodat zij licht werpt in de ricbting 
van de as van het vaartuig naar voren gere
kend, nog tot op 2 streken achtelijker dan 
dwars van het vaartuig en eene zoodanige 
lichtsterkte bezit, dat zij bij donkeren nacht 
en goed zicht op een afstand van ten minste 
4 K .M. zichtbaar is; 

b. aan stuurboorclzijde (rechts) eene lautaarn, 
die een gelijkmatig en onafgebroken groen 
licht doet schijnen over een boog van den 
horizon van 10 kompasstreken, en we! in de 
richting van de as van bet vaartuig naar voren 
gerekend tot op 2 streken achterlijker dan dwars ; 

c. aan bakboordzijde (links) eene lantaarn die 
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een gelijkmatig en onafgebroken rood licht 
doet schijnen over een boog van den horizon 
van 10 kompasstreken en we! in de richting 
van de as van het vaartuig naar voren gere
kend tot op 2 streken achterlijker dan d wars. 

De hierboven onder b en c genoemde groene 
en roode zijlichten moeten bij donkeren nacht 
en goed zicht op een afstand van ten minste 
2 K.M. zichtbaar zijn. Ook moeten zij binnen
boords zoodanig bedekt zijn, dat het groene 
licht niet van bakboordzijde en het roode licht 
niet van stuurboordzijde kan gezien worden. 

2°. Elk met eigen beweegkracht varend schip 
met vaartuigen op sleeptouw moet des nachts 
behalve de hiervoren onder 1°. genoemde lich
ten, nog een tweede wit licht van gelijke 
inrichting en lichtsterkte en ter zelfder plaatse 
als het onder 1°. a genoemde voeren , en we! 
niet minder dan 0.8 M. en niet meer dan 1 M. 
loodrecht boven of beneclen het eerstgenoemde. 

Worden rneerdere met eigen beweegkracht 
varencle schepen gelijktijdig voor het sleepen 
van een sleeptrein gebezigd, dan moet elke 
van de sleepbooten de in de vorige alinea voor
geschreven lichten voeren. 

3°. Yoert een met eigen beweegkracht varend 
sch ip een zijwaarts gekoppeld vaartuig mede 
(vgl. § 11, 5°.) zooclanig, clat het voor het eerst
genoemde voorgeschreven zijlicht door bet 
gesleepte vaartuig beclekt zou worden, dan 
moet het zijlicht aan de buitenzijde van het 
laatstgenoemde worden aangebracht. 

4°. Elke stoomboot met of zoncler vaartuigen 
op sleeptouw mag des nachts een achterwaarts 
zichtbaar wit seinlicht aan het hek voeren. 
Dit licht moet zoodanig bedekt zijn, _dat het 
vooruit en zijwaarts niet gezien kan worden. 

5°. Elk vaartuig van een laclingsvermogen 
van 15,000 K.G. (300 centenaars) of meer, clat 
dfls nachts zoncler eigen beweegkracht vaart, 
hetzij het zeilt of drijft, geroeid, gesleept of 
op welke wijze ook voortbewogen wordt, moet 
enn wit licht voor boven aan den mast of ten 
minste 3M. boven den romp aan een staak voeren. 
Dit licht moet bij vaartuigen, die gesleept 
worden of zeilen, bij donkeren nacht en goed 
zich t op een afstand van ten minste 2 K .M. 
zichtbaar zijn. 

De op zichzelf zonder eigen beweegkracht 
voor stroom varende schepen van een ladings
vermogen van 50,000 K.G. (1000 centenaars) 
of meer, mugen des nachts bovendien nog met 
eeu wit licht onder den boegspriet voorzien zijn. 

Op vaartuigen van een ladingsvermogen van 
minder dan 15,000 K.G. (300 centenaars), ook 
roeibooten, die. des nar·.hts zonder eigen be
weegkracht varen, moet een wit licht zooda-

nig zijn aangebracht, dat het vau alle zijden 
duidelijk zichtbaar is. · 

6°. Het is den vaartuigen op sleeptouw in 
een sleeptrein des nachts geoorloofd, op den 
boeg van het schip eene lantaarn met ruiten 
van mat wit glus te voeren, die niet verder 
dan het schip zelf licht verspreid en naar 
voren, zoomede nau_r stuurboord en bakboord, 
volkomen bedekt is. 

7°. Schepen zonder eigen beweegkracht, die 
zonder behulp van zeilen voor stroom drijven, 
alsmede sleeptreinen mogen des nachts slechts 
varen bij maan- en sterrelicht. Indien de lucht 
gedurende de vaart betrekt, moeten de vaar
tuigen dadelijk op de eerste geschikte plaats 
bijleggen. 

8°. Bij mistig wecler moeten cle met eigen 
beweegkracht varende schepen met of zonder 
vaartuigen op sleeptouw met verminderde snel
heid varen en moeten de schippers onafgebro
ken de scheepsklok luiden; op schepen, die 
zonder eigen beweegkracht op zichzelf varen, 
moet onafgebroken met den scheepsroeper wor
den gepraaid. 

Wanneer de mist zoo zwaar wordt, dat geen 
der beide oevers meer kan worden gezien, 
moeten alle varende schepen op de naastbij
zijnde geschikte plaats bijleggen. Van dezen 
maatregel zijn uitgezonderd de met eigen be
weegkracht varende overzetveren. 

9°. Ylotten, ook gesleepte, mogen hunne 
ligplaats niet vroeger verlaten dan een uur 
voor zonsopgang. Zij mogeu hunne reis niet 
later voortzetten dan een uur na zonsondergang, 
ten ware zij door onvoorziene omstandigheden 
verhinderd worden om v66r dat tijdstip de lig
plaats te bereiken. 

In elk geval moeten na het iuvallen van de 
duisternis aan de zijde van het vaarwater twee 
witte lichten op een afstand van ten minste 
2 M. en ten hoogste 4 M. op het voorste ge
deelte en twee zulke lichten op het achterste 
gedeelte van het vlot naast elkander geplaatst 
worden ter hoogte van ten minste 4 M. 

Bij mist, sneeuwjacht, storm, drijfijs en ijs
gang mogen vlotten niet varen. Worden zij 
onderweg door dergelijk weder overvallen, dan 
moeten zij op de eerste bereikbare ligplaats 
bijleggen. 

7. Voorschriften in gevallen van 
vastvare n of zinken. 

§ 22. 1°. Langs plaatsen, waar een schip of 
vlot vast zit of gezonken is, mogen stoom
booten met of zonder vaartuigen op sleeptouw 
bij de vaart tegen stroom niet met grootere 
kracht varen, dan voor het goed stu ren van 



2 8 S E P '1' E M B E R 1 9 0 5 . 

de boot en hare voortbeweging noodzakelijk 
is. Bij de vaart voor stroom moeten zij zoo 
Jang mogelijk met gestopte machine voorbij
drijven. 

2°. Ieder schipper van een schip en ieder 
voerder van een vlot, dat vast zit of gezonken 
is, moet des nachts de ligplaats daarvan door 
twee loodrecht boven elkander op een afstand 
van niet minder dan 0.5 M. en van niet meer 
dan 1 M. hangende lantaarns, de bovenste 
met rood, de onderste met wit licht, aanduiden 
en zorg dragen, dat die lichten gedurende den 
nacht, van zonsondergang tot zonsopgang, 
helder schijnend onderhoudend worden . 

De lantaarns moeten op voldoende hoogte 
en zoodanig hangen, dat bet licht van alle 
zijden d uidelijk zich tbaar is. 

Boven gebeel onder water gezonken schepen 
of v lotten moet door den schipper of , lot
voerder een scbuit of een drijvend baken met 
de twee boven bedoelde op gelijke wijze op te 
bangen lantaarns gelegd en onderbouden 
worden, 

Bevindt zich de ligplaats van een gebeel 
onder water gezonken scbip of vlot ter zijde 
van de daarbij aangebrnchte schuit , dan moet 
aan die zijde waar bet vaarwater niet vrij is, 
een tweede· lantaarn met rood licht van de
zelfde lichtsterkte als de eerste gevoerd 
worden. 

Het ter zijde aanbrengen van de schuit is 
slechts dan geoorloofd, als de waterstand het 
aanbrengen boven het gezonken scbip of vlot 
niet toelaat. 

Bij dag komen in de plaats van de voorge
schreven lantaarns zwarte bollen. 

3°. De schipper of vlotvoerder is daaren
boven ,erplicht onmiddellijk kennis te geven 
aan bet bestnnr der meest nabijgelegen ge
meente, dat en waar een schip of vlot vast 
zit of gezonken is. In opvolging van deze 
kennisgeving of wanneer zij van bet ongeval 
langs eenen anderen weg mocht kennis dragen, 
moet de plaatselijke politie het voor de scheep
vaart ontstane beletsel, voor zoover dit nog 
niet reeds is gescbied, op de onder 2°. voor
gescbreven wijze, op kosten van den scbipper 
van het vaartuig of van den vlot,oerder doen 
aanduiden. 

4°. De bepalingen van 1°. tot 3°. zijn even
zeer van toepassing wanneer op de rivier aan
wezige inricbtingen (badinrichtingen en der
gelijke) gezonken zijn. De aan de scbippers 
en de vlotvoerders opgelegde verplichtingen 
gelden ook voor de eigenaren van zoodanige 
inricbtingen. 

Voorschriften betreffende bet stilliggen. 

§ 23. 1°. Wanneer schepen, vlotten, bagger
werktu igen of soortgelijke werktuigen buiten 
de haven s stil· of voor anker liggen , moeten 
zij behoorlijk vastgemeerd en te alien tijde 
zoodanig gelegd worden, dat eenerzijds de 
vaarweg voor de doorgaande scheepvaart open 
blijft en anderzijds bet gevaar, van door den 
golfslag tegen den oever geworpen of anders
zins beschadigd te worden, uitgesloten is. 
Op de vlotten moet bovendien bij dag en des 
nachts een voldoende wacht aanwezig zijn; 
eveneens op schepen, baggerwerktuigen, en 
soortgelijke wcrktuigen, wanneer zij bij uit
zondering in bet vaarwater of in de nabijbeid 
daarvan stilliggen op plaatsen, die in den 
regel niet als ligplaats gebezigcl worden. 

Wanneer ankers - boeg- of zijankers - in 
bet vaarwater of in cle nabijbeid daarvan 
worden nitgeworpen, moet de plaats daarvan 
door lichtblauwe clrijftonnen worden aange
wezen. Deze drijftonnen moeten bij bagger
werktuigen en soortgelijke werktuigen alle, 
bij andere vaartuigen en vlotten slechts voor 
zoover zij de plaats van zijankers aanwijzen, 
of voor zoover boegankers door hunnc Jigging 
ten opzichte van den scheepsromp Yoor andere 
voorbijvarende schepen gevaar kunnen op
leveren, van zonsondergang tot zonsopgang 
van een wit licbt voorzien zijn. 

2°. Buiten de havens rnogen in bet algemeen 
nooit meer dan drie scbepen in de richting 
der breed te van cle rivier naast elkander liggen. 

Waar de gesteldheid van bet vaarwater 
niet toelaat , dat de varcnde stoombooten op 
een afstand van meer dan 40 M. van clen 
oever blijven , mag slecbts een enkele rij schepen 
langs den oever liggen. 

In de engten der ri vier, in de vaarwegen 
naar en uit de nevenrivieren, kanalen en zij
havens, in de vaarwegen dwars over de rivier 
van langs een dwarskabel zich bewegende 
veerponten en in de vaarwegen van de stoom
booten naar en van de stoomboothoofden, 
mogen schepen en vlotten zich niet ophouden 
noch daarin bijleggen. 

Ook mogen schepen en vlotten boven- of 
benedenwaarts van de stoomboothoofden niet 
zoodanig liggen, dat zij geheel of gedeeltelijk 
voor cleze uitsteken. 

Schepen en vlotten, welke aan de door 
borden aangeduide aanlegplaatsen van schuiten
veren aanleggen, moeten zoo ver van den 
oever verwijderd blijven, dat de veerschuiten 
ongehindercl knnnen af- en aanvaren. 

3°. Zijn schepen, vlotten, baggerwerktuigen 
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of soortgelijke werkiuigen voor anker gegaan 
op plaatsen, waar dit in den regel niet ge
schiedt, of liggen zij buiten de havens in het 
vaarwater of in de nabijheid daarvan, dan 
moet bij mistig weder op de schepen met 
eigen beweegkracht ten minste elke vijf mi
nuten de klok worden geluid; van uit andere 
vaartuigen en vlotten even dikwijls met den 
scheepsroeper worden gepraaid . · 

4° . .A.He buiten de havens op de open rivier 
gelegen · schepen, vlotten, baggerwerktuigen 
of soortgelijke werktuigen moeten van zons
ondergang tot zonsopgang onafgebroken ver
licht zijn door lantaarns met wit li cht. Op 
de vaartuigen moet zoodanige lantaarn ten 
minste 4 M . boven het scheepsboord aan de 
zijde van het vaarwater, en indien vaartuigen 
bij uitzondering zoodanig liggen, dat er aan 
beide zijden vaarwater is, aan beide zijden 
zoodanig worden aangebracht, dai zij stroom
oµwaa rts en stroomafwaarts voo1-tdurend zicht
baar zijn. Op vlotteu moeten aan elken van 
de beide naar de zijde van het vaarwater toe
gekeerde hoeken, ten minste 4 M. hoog, op 
eene hooge, van verre ziehtbare plaats twee 
lantaarns met wit licht, op een onderlingen 
afstand van ten minste 2 M., ten hoogste 4 M., 
naast elkander geplaatst worden. 

Op vaartuigen, waarop wegens de gevaarlijk
heid van de lading geen licht mag worden 
ontstoken, moet gedurende den nacht onafge
broken een wacht aanwezig zijn, die de nade
rende schepen door tijdig praaien met den 
scheepsroeper moet waarschuwen. 

5°. De in deze paragraaf betreffende de 
v lotten vastgestelde bepalingen gelden mede 
voor de vlotten in aanbouw. 

6°. Wanneer baggerwerktuigen of soortge
lijke werktuigen aan het werk zijn op een 
gedeelte van de rivier, alwaar zij door de 
aankomende schepen niet tijdig gezien kunnen 
worden, moeten zij voor en achter hunne lig
plaats eene roode ton leggen. 

Deze bebakening moet op zoodanigen af
stand plaats hebben, dat de schepen tijdig 
hunnen koers kunnen nemen door een niet 
door het werktuig versperd vaarwater. 

Liggen zulke werktuigen of toestellen in het 
vaarwater, dan moeten zij aan <lien kant, langs 
welken schepen en vlotten het best kunnen 
voorbijvaren, een rood-witte vlag uitsteken. 

Voorscbriften betreffende vaste bad
inricbtingen en soortgelijke 

inrichtingen. 

§ 24. Voor badinrichtingen en soortgelijke 
iorichtingen, welke in de rivier vastliggend 

zijn, zijn behalve de door de bevoegde autori
teiten vastgestelde bepalingen de volgende 
voorschriften van kracht: 

1°. Zij moeten bevestigd zijn op betrouw
bare wijze, volledigen wal\rborg tegen het 
afdrijven biedende; geschiedt die bevestiging 
door ankers, clan mogen deze niet in het 
vaarwater of in de nabijheid daarvan worden 
uitgeworpen. 

2°. Zij moeten zoodanig liggen , dat de vaar
weg voor de doorgaande scheepvaart open 
blijft en het gevaar, om door den golfslag 
tegen den oever geworpen of anderszins be
schadigd te worden, uitgesloten is . 

3°. Zij moeten van zonsondergang tot zons
opgangonafgebroken verlichtzijn door lantaarns 
met wit licht, die ten minste 4 M. boven het 
vlak, waarop deze inrichtingen drijven, aan 
de zijde van het vaarwater, zoodanig worden 
aangebracht, dat zij st roomop- en stroomaf
waarts voortdurend zichtbaar zijn. 

Voorscbriften betreffende bet jaagpad en 
bet jagen. 

§ 25. 1°. De vaartuigen, die langs den oever 
liggen waar zich het jaagpad bevindt, moeten, 
wanneer schepen, die langs den oever worden 
gejaagd, hen voorbijvaren, hetzij den mast 
strijken of zoover van den oever verwijderd 
worden, dat de jaaglijn onder hen kan door
getrokken worden. Bij het op deze wijze doen 
passeeren van de jaaglijn moet de bemanning 
van het stilliggend schip behnlpzaam zijn. 

2<>. De vlotten, die langs den oever liggen 
waar zich het jaagpad bevindt, en evenzoo de 
daar liggende vlotten, die in aanbouw zijn, 
moeten voorzien zijn van volledige jaaglijn
leiders. Ook mogen die vlotten, wanneer zij 
niet onder weg zijo, niet verder clan tot 80 M. 
in de rivier reikcn. De vlotvoerder is ver
plicht, de bindbalken gelijk met bet vlot af 
te snijden en de ankers zoodanig uit te werpen, 
dat deze voor de scheepvaart niet hinderlijk 
zijn. 

De bemaoning van bet vlot moet de schepen, 
die niet dicht lungs en om het vlot heen 
kunnen varen, langs dit laatste voorbij trekken. 

3°. Aan den oever waar het jaagpad zich 
bevindt liggende badin ricbtingen of soortge
lijke inricbtingen , die het jagen belemmeren , 
moeten door de eigenaars van volledige jaag
lijnleiders voorzien worden. 

4°. Op bet jaagpad zelf mogen noch in
richtingen opgericbt, noch voorwerpen neer
gelegd worden, die voor de uitoefening van 
den jaagdienst hinderlijk zouden lmnnen zijn . 
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Begrlp van nacht. 
§ ;!6. In de voorschriften betreffende het 

voeren van lichten en bet geven van andere 
seinen (§ 5, 4°. en 12°.; § 8, 1°.; § 9, 2".; § 16, 
4°.; § 17, 2". ; § 18; § iO, 1°.; § 21 , 1°. tot 
5°.; § 2'2, 2°. ; § 23, 4°.) wordt onder .,nacbt" 
verstaan de plaatselijke kalendertijd van zons
ondergang tot zonsopgang. 

In de voorschrif ten betreffende de vaart 
(§ 5, 9°.; § 16, 3°. ; § 21, 6°. en 7°.) wordt onder 
.,nacb t" ve rstaan de tijd van het invallen der 
duisternis a£ (op zijn laatst een uur na zons
ondergang) tot bet aanbreken van den dag 
(op zijn vroegst een uur voor zonsopgang). 

Voorschriften over bouw, bemanning , 
uitrusting en onderzoek van 

de vlotten. 

1. Aa n du iding , br ee dt e en l e n g t e 
va n de v Lott e n. 

§ 27. 1°. E lk vlot moet op bet m idden der 
lengte en ter boogte van ten m inste 3 M. 
boven de oppervlakte twee evenwijdig aan 
de lengteas boven elkander vast aangebracbte 
witte borden voeren, waarvan op bet bovenste 
in rood de eerste letters der voornamen , de 
geslach tsnaam en de woonplaats van den 
eigenaar van bet vlot, en op bet onde1·ste in 
zwart dezelfde opgaven betrekkelijk den v lot
voercler in L atijnscb e letters van ten minste 
30 c.M. b oogte en 5 c.M. breedte moeten zijn 
vermelcl en we! op de beide vlakken der 
borden. 

Met afwijking van bet bepaalde in den 
voorgaanden volzin moet elk opvarend vlot , 
dat niet verder opwaarts gaat dan kilometer
raai CXVII bij Dord,·ecl,t, voorzien zijn van 
een Jang scbeeps geplaatst wit bord , waarop 
aan beide zijden met ?.warte letters van ten 
minste 30 centimeter boogte en 5 centimeter 
breedte de naam en de woonplaats van den 
gezagvoerder of den eigenaar ?.ijn vermeld . 

2. De breedte van de vlotten mag niet 
grooter zijn dan 63 M. 

3°. Aan de zijkanten van de vlotten mogen 
geen deelen van h e t v lot of a nderc voor de 
schepen, bruggen en7.. binderlijke voorwerpen 
uitsteken. 

2. B ema n n in g , u i t rus ting en g e
w i c b t va n d e v l o tt e n in b e t 

a lg e m ee n. 

§ 28. 1°. Elk vlot moet bemand zijn met 
ten minste twee man voor elke 75 kubiek 

meter hard bout en met ten minste twee man 
voor elke 150 kubiek meter zacbt bout. 

Als hard bout geldt bierbij eiken-, beuken-, 
olmen- , esscben-, kersen-, peren-, appel- en 
kornoeljeb out: als zacl,t daarentegen popu
lieren-, efaen-, vuren- , dennen-, pijnboomen-, 
lorkebout, alsmede andere harsacbtige hout
soorten . 

2°. Geen vlot mag met m inder dan 3 man , 
den vlotvoerder inbegrepen, bemand zijn . 

3°. Vlotten , van welke de verplicbte be
manning volgens 1°. meer dan 4 man bedraagt, 
moeten uitgerust zijn met bet rnaterieel ver
meld in de bijlage. 

3. V o o r s c b r i ft e n v o o r g e s I e e p t e 
v l o tt e n. 

§ :,!9. Voor vlotten, die door stoombooten 
of door andere schepen met eigen beweeg
kracht gesleept worden, is de helft der ver
plicbte bemann ing volgens § 28, ]". voldoende, 
mits bet vlot aan de voorzijde van eene doel
matige stuurinricbting voorzien zij en de sleep
boot de volgende kracht der machine bezitte: 

a. bij vlotten, van welke de ve rplicbte be
manning niet meer dan 50 man bedraagt, ten 
m inste :.!5 effectieve paardekrachten ; 

b. bij vlotten, van welke de verplicbte be
bemanning meer dan 50 tot en met 80 man 
bedraagt, ten minste 35 effectieve paarde
krachten ; 

c. bij vlotten, van welke de verplichte be 
manning meer dan 80 man bedraagt, ten 
minste 45 effectieve paardekrachten. 

4. W a a r s c h u w e r s v a n d e v 1 o t t e n. 

§ 30. 1°. De vlotvoerders zijn verplicht, 
bun vlot te doen voorafgaan door een schuitje 
met een waarscbuwer. Het schuitje moet ten 
minste • / , uur en ten hoogste 1 • / , uur 
voor bet vlot uitvaren. Hij mag niet aan 
een voor stroom varend scbip bevestigd worden. 

20. W ordt bet vlot door een schip met 
eigen beweegkracbt gesleept , clan moet het 
waarschuwingsschuitje eene vlag voeren , be
staande uit zestien ruiten, af wisselend rood 
en wit, in overige gevallen afwi sselend rood 
en zwart. 

3°. Ind ien b e t v lot doo r een ige on voorz iene 
omstandigbeid niet kan doorvaren, moet de 
vlotvoerder terstond een tweeden waarschuwer 
zenden, die de belanghebbenden verwittigt , 
dat bet vlot niet zal komen . 

4". De verplicbting, om een waarschuwer 
vooruit te zenden , vervalt voor vlotten, waar
van de verplichte bemanning niet meer d11n 
G man bedraa6t . 
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De voerders van zoodanige vlotten zijn 
echter gehouden, om de voorgeschreven vlag 
op het v lot zelf te voeren. 

De voorschriften dezer paragraaf gelden 
niet voor de vlotten, bedoeld in den tweeden 
volzin van § 27, sub 1 °. 

Handhaving van het reglement van 
politie. 

§ 31. De handhaving van dit reglement 
van politie is opgedragen aan: de ambtenaren 
en bearnbten der Rijks- en gemeentepolitie, 
de ambtenaren van den Waterstaat, die van 
het looclswezen, van cle arnbulante recherche 
te water. d ie belast met bet toezicht op de 
visscherij, en de kanaalbeambten. 

In bovenstaande aanwijzing worden ver
staan: onder ambtenaren van den ·water
staat: de hoofdingenieurs-directeuren, hoofd
ingenieurs , ingenieurs, adjunct-ingenieurs, op
zichters en adjunct-opzichters van den Rijks
waterstaat, zoomede Rijksbakenrneesters; on
cler kanaalbeambten: de bavenmeesters, slui s- , 
en hulpsluismeesters, sluis en bulpsluis-, brug-, 
pout-, kanaal-, en dijkwachtcrs, sluis- en brug
knecbten, in dienst van het Rijk . 

Bevoegdheid van de autoriteiten en 
ambtenaren . 

§ 32. De in § 31 genoemde ambtenaren en 
beambten zijn bevoegd tot cle bandelingen, 
omscbreven in art. 6 der wet van 28 Februari 
1891 (Staatsb lad n•. 69) ; de ambten aren van 
den waterstaat en de bavenmeesters tot die 
omschreven bij art. 3 van genoernde wet. 

De in § 31 genoemde ambtenaren en be
ambten zijn verder bevoegd om er zich van 
te overtuigen, dat de volgens de §§ 28 en 29 
gevorderde bemanning en bet uitrustingsma
terieel op bet vlot aanwezig zijn, en om, in
d ien de bemanning of de uitmsting der vlotten 
niet overeenkomstig de voorschriften aanwezig 
is, te bevelen , dat het vlot op de naaste lig
plaats zal bijleggen. De reis mag alsdan eerst 
na het aanvullen van de bemanning, en zoo 
ook van uitrusting voortgezet worden. 

Verbod om andere dan de in dit regle-
ment van politie genoemde sein

lichten te voeren. 

§ 33. Het voeren van andere clan de in dit 
reglement van politie voorgescbreven of ver
gunde seinlichten is verboden. Uitgezonderd 
zijn van deze bepaling zoodanige seinlichten, 
die in bijzondere gevallen kracbtens regee
rings-verordeningen moeten worden getoond. 

Verplichting der schippers en vlotvoer
ders om een exemplaar van dit re

glement van politie bij zich te 
hebben. 

§ 34. I eder scbipper of ieder vlotvoerder 
moet gedurende de uitoefening van zijn be
roep een exemplaar van dit reglement van 
politie bij zich hebben en het aan de in § 31 
genoemde ambtenaren en beambten op liun 
verzoek vertoonen. 

Strafbepalingen. 

§ 35. Overtreding van dit reglement van 
politie wordt, voor zoover daartegen niet 
bij de wet is voorzien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig 
clagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden, de overtreding van § 5 sub 8, 
9 en 12, lste en 2de alinea, § 21, § 22 sub 2; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van § 2, § 3, § 4 sub 1, 
§ 5 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 11, § 6, § 7, § 8, 
§ 9 sub 1 en 2, § 10, § 11, § 13, § 14, § 15, § 16, 
§ 17, § 18, § 19, § 20 sub 2 en 7, § 22 sub 1, 
3 en 4, § 23, § 24, § 25 sub 1, 2 en 3, § 27 
sub 2, q 32, 3de alinca ; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van § 5, 
sub 12, 3de en 4de alinea, § 12 sub 1, § 27 
sub 1 en 3, § 28, § 29, § 30; 

d. met geldboete van ten boogste vijftig 
gulden, de overtreding van § 4 sub 2, § 5 
sub 10, § 20 sub 1, 3, 4 en 6, § 33; 

e. met geldboete van ten boogste vij f en 
twintig gLtlden, de overtreding van § 4 snh,3, 
§ 12 sub 2 en 3, § 25 sub 4, § 34; 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van bet sub I bedoelde reglement is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 29 December 1897 (Staats
blad n•. 268), gewijzigd bij Koninldijk besluii 
van 30 September 1903 (Staatsblad n•. 264). 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in bet Staatsblad geplaatst en 
aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

's Gravenbage den 28sten September 1905. 

(get.) WILHELMIN A . 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijve1·heid, 
(get.) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 18 Oct. 1905.) 
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Bijlage van § 28, 3°, van bet reglement 
van politie voor de scheepvaart en de 
vlotvaart op de Merwede, de Noord 
en de Nieuwe Maas. 

Om,schrij1>ing van het ve-reischte iiitr1,stings
materieel. 

;... ;... .; .; 
<= Voor vlotten ~- "' . o3 o3 

waarvan de ver- ~j """' -"' -"' "' Q"' "' "' .; bi) 

plichte beman- ~-~ .l< .,. '"' :§ (D ·5 "'::, "' "' "' .,. 
ning vol£ens § 28, +->.a Q..c:l 0 Q Q 

.... 
2~ ·- Q "' 1°. be raagt: "'"' 0 "ii, <11 ~ 

~ ;... g Cl cb 

6 tot 9 man - 1 - 2 2 -
10 .. 13 

" 
- 1 1 1 3 -

14 
" 

26 
" 

- 2 1 1 4 -
26 

" 
36 

" 
2 1 2 2 6 1 

36 
" 

40 
" 

3 1 2 3 7 1 
41 

" 
46 

" 
3 1 3 3 8 1 

46 
" 

60 
" 

3 2 3 3 9 1 
61 

" 
60 

" 
4 2 3 3 10 2 

61 
" 

70 
" 

4 2 4 3 11 2 
71 

" 
80 

" 
4 :,! 4 4 12 3 

81 
" 

90 
" 

6 2 6 4 13 3 
91 

" 
100 

" 
6 2 6 4 14 3 

101 
" 

110 
" 

6 2 6 6 16 4 
111 

" 
120 

" 
6 :,! 6 6 18 4 

121 
" 

130 
" 

7 :.! 7 6 20 4 
131 

" 
140 

" 
7 2 7 6 22 6 

141 
" 

160 
" 

7 2 8 6 24 6 
161 

" 
160 

" 
8 2 8 6 2(i 6 

161 
" 

170 
" 

8 2 8 6 28 7 
171 

" 
180 

" 
8 2 8 6 30 7 

181 
" 

190 
" 

\:l 3 9 6 32 8 

AANMERK.IN GEN. 

1°. Onder groote ankerschuiten worden 
schuiten van een ladingsvermogen van 2600 
tot 3000 K.G. (50 tot 60 centenaars), onder 
kleine ankerschuiten, die van een ladingsver
mogen rnn 1600 tot 1760 K.G-. (30 tot 35 cen
tenaars) verstaan. 

2°. Vlotten, waar,an de verplicbte beman
ning volgens § 28, 1°. niet meer dan 7 man 
bedraagt, mogen in plaats van de kleine 
ankerschuiten, een schuitje bebben, zooge
naamde ,,drieplanker" van 8 M. lengte en 
van 1 tot 1.4 M . breedte op bet boord. 

3°. De schuit van den waarschuwer is niet 
in de in bovenstaande omscbrijving aange
geven schuiten begrepen. 

B eboort bij h et reglement van politie voor 
de scbeepvaart en de vlotvaart op de Merwede, 
de Noord en de Nieiiwe Maas, vastgesteld bij ' 
Koninklijk besluit van den 28sten September 
1905 (Staatsblad n°. 277). 

Mij bekend , 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 

(get.) J . KRAUS. 

28 September 1905. BESLUIT, tot vernietiging 
van bet besluit van Burgemeester en W et
houders van Kt·ommenie van 31 Maart 1905 , 
waarbij afwijzend is beschikt op bet ver
zoek van H. VAN DER Ho EVEN om toe
passing van art. 59, tweede lid , der Drank
wet. S. 278 . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Augustus 1906, 
n°. 6992, afdeeling Binnenlandsch Bestuur , be
treffende bet besluit van Burgemcester en 
Wethouders van Krommenie v~an 31 Maart 
1905, waarbij afwijzend is beschikt op bet 
verzoek van H. v AN DER HoEvE::,, om toe
passing van art. 59 , tweede lid , der Drank
wet (Staatsblad 1904, n°. 235) ten aanzien van 
zijne vergunning voor den kleinbandel in 
sterken drank; 

Overwegende, dat die beslissing gegrond is 
op de overweging, dat voor de localiteit, 
waarin H. VAN DER HOEVEN het bedrijf uit
oefende , vergunning was aangevraagd door 
J. DK JoNo Jnz., aan wien de vcrgunning 
inge,olge art. 55, lste lid, der Drankwet niet 

' kon worden geweigerd; 
Ovenvcgende , dat art. 59 , tweede lid , van 

voormelde wet imperatief voorschrijft, dat 
Burgemeester en W ethouders de daarbedoelde 
wijziging in de akte van de vergunning en 
in bet afschrift daarvan aanbrengen op een 
v66r 1 Maart 1905 tot hen te richten verzoek, 
waarbij opgave wordt overgelegd van de opper
vlakte der localiteit of localiteiten ; 

dat weigering van de toepassing die r be
paling op anderen grond dan dat beL inge
diende Yerzoek niet aan de daargestelde eiscben 
voldoet , in strijd is met de wet; 

dat dus voormeld besluit van Burgemeester 
en W etbouders van Krommenie in strijd is 
met de wet; 

Gclet op art. 163 der gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

12 September 1905, n°. 16) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister Yan Binnenlandscbe Zaken van :.!6 Sep
tember 1905, n°. 8841 , afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

bovenvermeld besluit van Burgemeester en 
Wetbouders van Kro,n,nenie van 31 Maart 
1905 te vern ietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet Staa tsblad geplaatst en in afscb rift 
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aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

's Gravenhage, den 28sten September 1905. 

(get.) WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken 
(get. ) P. RINK. 

( Uitgeg. 17 Oct. 1905.) 

;!8 September 1905. BESLUlT, tot vernietiging 
van bet besluit van Burgemeester en W et
bouders van K,-om,nenie van 29 April 
1905, wi'iarbij aan J . DI!: JONG JBz. ver
gunning voor den kleinbandel in sterken 
drank is verleend . S. 279. 

W IJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracbt van Om1en :Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 21 Augustus 1905, 
n•. 6992, afdeeling Binnenlandscb Besiuur, 
betreffende bet besluit van Burgemeester en 
W etbouders van K,·ommenie van 29 April 
1905, waarbij aan J . DE J ONG JBz. vergunning 
voor den kleinbandel in sterken drank is 
verlcend voor eene localiteit in bet perceel, 
kadastraal bekend gemeente Krom,nenie, Sectie 
B, n•. 1898, plaatselijk gemerkt n•. 651 en ge
legen aan de Noorder H oofdstraat aldaar; 

Overwegende, dat die vergunning is verleend 
op grond van art. 55 , eerste lid , sub a, der 
Drankwet ; 

dat voornoemd art. 66 , eerste lid, bepaalt, 
dat voor de daar bedoclde local iteiten aan de 
aldaar aangeduide personen de vergunning 
niet kan worden geweigerd , tenzij o. m. zij 
wordt gevraagd voor eene localiteit , waarvoor 
reeds eene vergunning is verleend; 

dat voor bovenbedoelde localiteit reeds eene 
vergunning wa s verleend aan H . YAN DER 

HoEVEN; 

dat dus de vergunning aan ,T. DE JONG Jnz. 
is verleend in strijd met de wet ; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

12 September 1906 , n°. 16); 
Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandscbe Zaken van 26 September 
1906, n°. 8841 , afdeeling Binnenlandscb Be· 
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 

W etbouders van Krommenie van 29 April 
1905 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoer ing van dit besluit, 
dat in bet Staatsblad geplaatst en in afschrift 

aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

's Gravenbage, den 28sten September 1905. 

(gft. ) WILHELM IN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) P. RINK. 

(Uifge_q. 1 Nov. 1906.) -

2 Octobe,· 1905. BESLUIT, tot nadero wijziging 
van bet algemeen reglement voor den dienst. 
opde spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 27 October 1875 (Staatsblad 
n•. 183), zooals d it laatstelijk werd gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van 
13 Juli 1905 (Staafsblad n•. 235). S. 280. 

WIJ WILHELMINA ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 16 Sep
tember 1905, L•. H. , Afdeeling Spoorwegen; 

Gezien bet Koninklijk besluit van 27 Oc
tober 1875 (Staatsblacl n•. 183), zooals dit laat
stelijk werd gewijzigd en aangevuld bij K o
ninkl ijk besluit van 13 Juli 1905 (Staatsblacl 
n•. 235) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
26 September 1905, n•. 27) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 September 1905, L•. 
F., Afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het algemeen reglement voor den dienst op 

de spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 27 October 1875 (Sfaafsblad n•. 183), 
zooals d it reglement is gewijzigd en aange
vuld bij de Koninklijke besluiten van 4 April 
1880 (Staafsblacl n•. 36), 11 Septem her 1882 
(Sfaatsblad n•. 126), :,!5 J anuari 1884 (Staatsblad 
n•. 10), 25 November 1886 (Sfaatsblad n•. 196), 
26 Maart 1887 (Sfaafsblad n•. 44), 1 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 104), 19 April 1892 (Sfaatsb/acl 
n•. 89), 26 Maart 1898 (Staatsblad n•. 68), 9 
Februari 1899 (Staafsblacl n•. 69), 6 October 
1899 (Staatsblad n°. 214), 7 April 1903 (Staats· 

blacl n•. 96), en 13 Juli 1906 (Sfaafsblnd n•. 235), 
te wijzigen als volgt: 

In artikel 126, derde lid , vervalleu de woorden: 
,,Deze bepaling is niet van toepassing, indien 

de diensttijd niet meer dan zes (6) uren be
draagt". 

Dit besluit treedt in werking den tweeden 
dag na <lien der dagteekening van bet Staats
blad en de Staatscourant, waarin bet is ge
plaatst. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
ijverheid is belast met de uitvoering van 
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dit besluit, betwelk gelijktijdig in bet Staats
blad en in de Staatscourant geplaatst, en in 
afscbrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Dobbin, den 2den October 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Min. van Wate,·staat, Handel en Nijverheid, 
(.get.) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 7 Oct. 1905.) 

2 October 1905. BESLUIT, tot wijziging en aan
vulling van bet ,,Locaalspoorwegreglement 
1902, <lee] A", vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 18 Augustus 1902 (Staatsblad 
n°. 170). S. 281. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 30 
Augustus 1905, L•. 0, Afdeeling Spoorwegen; 

Gezien bet Koninklijk besluit van 18 Au-
gustus 1902 (Staatsblad n•. 170); 

Den Raad van State geboord (advies van 
26 September 1905, n°. 30); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 September 1905, 
L•. V, Afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevouden en verstaan: 
Het Locaalspoorwegreglement 1902, dee] A, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 18 Au
gustus 1902 (Staatsblad n°. 170), te wijzigen 
en aan te vullen als volgt: 

In plaats van artikel 76 te lezen : 

HOOFDSTUK Vbis. 

Dienst- en riisttijden van de bea1nbten en be
dienden. 

Art. 76. 1. Ten opzicbte van beambten en 
bedienden, wier diensten naar bet oordeel van 
den Minister van W ate rstaat, Handel en 
Nijverbeid, bestuurders van den spoorweg
dienst geboord, medebrengen, dat zij onafge
broken inspannenden arbeid te verricbten 
bebben, geldt bet volgende: 

2. Geen diensttijd mag meer bedragen dan 
tien (10) uren. 

3. In elk etmaal mag de gezamenlijke duur 
van de diensttijden niet meer bedragen dan 
tien (10) uren. 

Art. 76a.1. Ten opzicbtevan seinbuiswacbters, 
wisselwacbters en rangeerders, wier diensten 
naar bet oordeel van den Minister van Water
staat, Handel en ijverheid, bestuurders van 
den spoorwegdienst geboord, medebrengen dat 
zij inspannenden arbeid te verricbten bebben, 
geldt bet volgende: 

1905. 

2. Geen diensttijd mag meer bedragen dan 
twaalf (12) uren. 

3. In elk etmaal mag de gezamenlijke duur 
van de diensttijden niet meer bedragen dan 
twaa]f (12) uren. 

At·t. 76b. Voor de beambten en bedienden 
gedurende hunnen geheelen d iensttijd of een 
dee! daarvan belast met de bewaking van den 
weg, rnag geen diensttijd meer bedragen dan 
zestien (16) uren. 

Art. 76c. 1. Ten opzicbte van alle overige 
beambten en bedienden geldt bet volgende: 

2. Geen diensttijd mag meer bedragen dan 
zestien (16) uren. 

3. In elk tijdvak van veertien (14) acbter
eenvolgende etmalen mag de gezamenlijke 
duur van de diensttijden niet meer bedragen 
dan een honderd acht en zestig (168) uren. 

Art. 76d. 1. Aan de beambten en bedienden 
rnoet tusscben elke twee opeenvolgende dienst
tijden een onafgebroken rusttijd worden ge
laten van ten minste tien (10) uren. 

2. Op de door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord te bepalen stations, 
balten, baanvakken of posten kan voor de 
door hem aan te wijzen beambten of bedienden 
die onafgebroken rusttijd tot ten minste 
negen (9) onderscbeidenlijk acbt (8) uren 
worden beperkt. 

3. Aan de bearnbten en bedienden moeten 
boven de in bet eerste en tweede lid van dit arti
kel bedoelde rusttijden, gedurende den dienst
tijd de noodige korte rustpoozen voor bet ge
bruiken van de rnaaltijden worden toegestaan . 

Art. 76e. Het is verboden eene vrouw tus
schen tien (10) ure des namiddags en vijf (5) 
ure des voormiddags te laten dienst doen als 
wachteres. 

Art. 76.f. 1. De beambten en bedienden ge
nieten, betzij elke tweede week, hetzij elke 
derde week des Zondags eenen rustdag van 
ten minste vier en twintig (24) uren, waarvan 
ten minste acbttien (18) uren vallen binnen 
bet etmaal van den Zondag, en in bet laatste 
geval bovendien ten minste negen (9) rust
dagen, elk van ten minste dertig (30) uren, in 
het jaar. 

2. Het staat ecbter aan bestuurders van de 
spoorwegd iensten vrij, aan beambten en be
dienden, op locornotieven werkzaam , aan sein
buiswacbters, rangeerders en wisselwachters 
elke vierde week des Zondags eenen rustdag 
toe te kennen van ten minste acbt en twintig 
(28) uren, waarvan ten minste twee en twintig 
(22) uren vallen binnen bet etmaal van den 
Zondag, en bovendien ten minste dertien (13) 

2\) 
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rustdagen, elk van ten minste dertig (30) men, 
in bet jaar. 

3. Voor beambten en bcdienden beboorcncle 
tot een kerkgenootscbap, dat den wekelijkschen 
rustdag niet op Zondag viert, wordt, wanneer zij 
aan bestuurders v,m den spoorwegdienst bun 
verlangen daartoe hebben kcnbaar gemaakt, de 
Zondag als rustdag vervangen door den dag, 
die door bun kerkgenootschap als wekelijksche 
rustdag is aangegeven. 

Art. 76g. De Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid is bcvoegd van de bepalingen 
van de artikelen 76c, 76e en 76/ geheel, ten 
deelc of voorwaardelijk ontheffing te verleenen 
voor de beambten en bediendcn van minder 
belangrijke stations. halten en posten, zoomede 
voor die beambten en bedienden, welke ge
durende h unnen diensttijd niet onafgebroken 
werkzaam zijn . 

Art 76h. 1. De dienst- en rusttijden der be
ambten en bedieuden worden opgenomeu in 
dienstroosters, waarin achter den naam van 
elk hunner melding gemaakt wordt van de 
strekking, de dagteekening en bet numner der 
hem betreffende beschikkingen van den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
kracbtens de artikelen 76, 76a, 76d en 76g 
genomfln . 

2. A.an elk station, elke halte en elken post 
worden cle dienstroosters betreffende de aldaar 
geplaatste beambten en beclienden binnen vier 
(4) weken na bet in werking treden van eene 
nieuwe dienstregeling op eene zichtbare plaats 
opgehangen. 

3. Door of van wege bestuurders der spoor
wegdiensten worden registers aangelegd en 
geregeld bijg~houden, waarin voor elken be
ambte of becliende, werkzaam op treinen of 
op locomotieven, wordt aangeteekend tusschen 
welke tijdstippen hij dagelijks dienst heeft ge• 
claan en gedurende zijnen diensttijd een onaf
gebroken rusttijd te zijner standplaats van ten 
minste vier (4) men mocht hebben genoten. 
Aanteekening van bedoelden onafgebroken 
rusttijd wordt echter niet vereischt , in geval 
de bepalingen van de artikelen 76 tot en met 
76l te zijnen opzichte zouden zijn opgevolgd, 
ook wanneer clie geheele rusttijd als diensttijd 
in rekening gebracht werd. De registers wor
den ingericht naar een model, dat door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
bestuurders van den spoorwegdienst geboord, 
wordt vastgesteld. A.an de leden van den Raad 
van Toezicht en de ambtenaren onder hen met 
bet clageiijksch toezicht belast, wordt te alien 
tijde op hun verlangen inv.age van die registers 
verstrekt. 

Art. 76i. 1. Van het bepaalde bij of krach
tens de artikelen 76, 76ci, 76b, 76c, 76d, 76e 
en 76j kan worden afgeweken, wanneer dit in 
het belang van de behoorlijke uitoefening van 
den dienst of van de veiligheid van het ver
keer noodzakelijk is en de afwijking niet door 
bet nemen 'l"an andere maatregelen kan wor
den voorkomen. 

2. Van wege de bestuurders van de spoor
wegdiensten wordt van elke afwijking binnen 
acbt (8) dagen mededeeling gedaan aan den 
Raad van Toev.icht. 

Art. 76k. De bepalingen van artikel 76/ zijn 
niet van toepassing op aflossingspersoneel, 
betwelk niet meer dan vier (4) uren per et
maal bij den spoorwegdienst werkzaam is. 

Art. 76/. 1. In de artikelen 76 tot en met 
76k wordt verstaan : 

2. Onder ,,beambten en bedienden" 111le per
sonen, die bij spoorwegondernemingen in dienst 
zijn, met uitzondering van : 

a. de bestuurders, cle secretarissen \)n de 
hoofden van takken van dienst of afdeelingen ; 

b. de inspecteurs, de ingenieurs, cle contro
leurs van cle comptabiliteit, de controleurs en 
opzichters van den locomotief-, trein-, wagen
en telegraafdienst, de opzichters-macbinist, de 
werkmeesters, de opzichters van den weg en 
van de seinen, de verificateurs der depots, de 
depotbouders en de depotmeesters ; 

c. de adjuncten en bet personeel, werkzaam 
op cle bureelen van de onder a en b genoemde; 

d. de alleen met het houden van toezicht 
belaste chefs en adjunct-chefs van stations, 
door den Minister van Waterstaat, H andel en 
Nijverheid, bestuurders van den spoorweg
dienst gehoord, aan te wijzen, de agenten op 
stations en handelsagenten ; 

e. bet personeel, werkzaam aan de infor
matie-bureaux, de bestelkantoren , de maga
zijnen en de werkplaatsen. 

3. Onder ,,diensttijd" de tijdruimte gelegen 
tusschen het oogenblik, waarop de beambte of 
bediende aanwezig moet zijn om zijnen dienst 
te beginnen en dat, waarop hij zijn werk kan 
verlaten tot bet genieten van den in artikel 76cl 
te vermelden onafgebroken rusttijd. lndien 
echter aan eenen beambte of bed iende te zijner 
standplaats omstreeks bet midden van den 
dag een onafgebroken rusttijd van ten minste 
vier (4) uren wordt toegestaan, wordt de helft 
van dien rusttijd, tot ten hoogste drie (3) uren, 
niet als diensttijd in rekening gebracht. 

4. Onder ,,rusttijd" of ,,rustdag" de tijd
ruimte, waarin de beambte of bediende geheel 
vrij is van elken dienst en van elke bemoeienis 
met ae·n spoorweg. 



Z-fi O C 'l' 0 BF. lt 1 9 ll 5. 451 

5. Onder ,,etmaal" bet tijdsverloop van 
middernacht tot middernacht. 

6. Onder ,,tijdvak van een zeker aantal 
achtereenvolgende etmalen" elk willekeurig 
gekozen tijdvak van dien duur. 

Dit be luit treedt in werking den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en de Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

Onze Mini ster van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staalsblad 
fln in de Staatscourant geplaatst, en in afochrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

Dobbin, den 2den October 1905. 
(get .) WILHELMINA. 

De Min. wtn Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) J. KltAUS. 

(Uitgeg. 7 Oct. 1905.) 

2 October 1905. BESLOIT vau den Minister 
van Waterstaai, Handel en Nijverheid 
betreffende vaststelling van het goed
keuriugsmerk der maten en gewicbten 
enz. voor 1906. (Staatscourrmt o. a. van 
5 October 1905, n•. 233.) 

De Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 9 o
vember 1869 (Staatsblad n•. 167) , houdende 
vaststelling van de stempelmerken en bet af
keuringsrnerk voor de maten en gewicbten, 
zooals het is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 15 October 1873 (Staatsblad n". 137) en 
op art. 9 van het Reglement betreffende de 
samenstelling, het onderzoek en den ijk der 
ga meters , vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 12 eptember 1874 (Staatsblad n•. 128) ; 

Reeft goedgevonden : 
1°. te bepalen, dat bet goedkeuringsmerk, 

gedurende bet jaar 1906 te bezigen, zal zijn: 
bij den ijk en berijk van maten en ge

wichten de letter q in den gewonen scbrijf
vorm; 

bij den ijk en berijk van gasmeters de Ko
ninklijke kroon; 

2°. ter algemeene kennis te brengen , dat, 
ingevolge art. 1 van de bescbikking van den 
Minister van Binnenlnndscbe Zaken van 25 ,Ja
nuari 187ll, n•. 174, 12de afd., Nijverbeid, laat
stelijk gewijzigd bij bescbikking van den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverbeid, 
van 24 .Augustus 1904, n°. 292, afd. Handel 
en Nijverbeid, als merk bij eerste stempeling 
aan de nagenoemde ijkkantoren gebezigd wordt 
bet cijfer acbter den naam van elk kantoor 
geplaatst: 

's Hertogenbosch 1, .Arnhem 3, 's Graven
bage 5, Rotterdam 6, Leiden 7, Dordrecbt 8, 
Amsterdam 9, Alkmaar 10, Middelburg 12, 
Utrecht 14, L eeuvrarden 15, Zwolle 16, Gro
ningen 17, Assen 18, Maastricht 19. 

's Gravenhage, 2den October 1905. 
De l\Iini11ister t:oornoemd, 

(get. ) J. KRAU~. 

4 October 1905. BESLUIT, tot schorsing van 
bet besluit van den Raad der gemeente 
VriJhoeue-Oapelle van 5 eptember 1905, 
waarbij M. J. VAN DER w AALS tot wet-
houder is benoemd. . 2 2. 

Gesch1>1·st tot l J ant,a,·i 1906. 

6 October 1905. .8ESLUI1', tot toepassing der 
wet van 26 April 1884 ( taatsblad n•. 80), 
aangevuld door de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164) en gewijzigd bij art. 19 
van de wet van 15 April 1886 (Staatsblad 
n•. 64), tot vaststelling van b uitengowone 
maatregelen tot afwending van eenige be
smettelijke ziekten en tot wering barer 
uitbreiding en gevolgen. S. 283. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsb/ad n°. 80), aangevuld 
door de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblnd n•. 
164) en gewijzigd bij art. 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, noodzakelijk is 
wegens bet voorkomen van pest en andere 
der bedoelde ziekten op enkele plaatsen in bet 
buitenland; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 25 Augustus 1905, 
n°. 7817, afdeeling Binnenlandscb Be tuur, en 
van Onzen Minister van Financien van 29 
Augustus 1905, n°. 32, afdeeling Invoerrecbten 
en Accijnzen ; 

Gelet op Ons besluit van 10 October 1904 
(Staatsblad n•. 227) ; 

Den Raad van State gehoord 1advies van 18 
September 1905, n•. 16); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 27 
September 1905, n•. 8960, a.fdeeling Binnen
landscb Bestuur, en van Onzen Minister van 
Financien van 29 September 1905, n° . 98, af
deeling Invoerrecbten en Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, 

gebruikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf- en beddegoed zijn verboden uit landen of 

29* 
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plaatsen door Onze Ministers van Binnenland
sche Zaken en van Financien aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkeus ten minste 
een dag v66r dat zij in werking treden door 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant ter 
algemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de 
omstandigheden <lit gedoogen of noodig maken , 
alsmede te bepalen of en in hoever de bagages, 
door reizigers medegflbracht, onder het verbod 
zijn begrepen . 

De beschikkingen over deze onderwerpen 
worden ook in de Nederlandsche Staatscourant 
geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de Azia
tische cholera ten doe!, dan gedragen zich Onze 
genoemde Ministers bij aanwijzingen betref
fende den in- en doorvoer uit Janden, die toe
getreden zijn tot de op 15 April 1893 te 
Dresden gesloten en bij de wet van 9 Juli 1894 
(Staatsblad n•. 94) goedgekeurde internationale 
overeenkomst tot wering der cholera, naar de 
bepalingen van die overeenkomst. 

Heeft het verbod afwending van de pest 
ten doe! , dan gedragen zich Ooze genoemde 
Ministers bij aanwijzingen betreffende den in
of doorvoer uit landen, die toegetreden zijn 
tot de op 19 Maart 1897 te Venetiii gesloten 
en bij de wet van 14 Juli 1898 (Staatsblad n•. 
175) goedgekeurde intemationale sanitaire con
ventie, naar de bepalingen van die conventie. 

3. Het tegenwoordig besluit, dat gedurende 
e~n jaar van kracht blijft, treedt in werking 
op den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staafsblad en van de Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financien zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijk
tijdig in de Staafscouranf zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Dobbin, den 6den October 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Ministe:r van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) P. RINK. 

De Minister vanFinancilin, (get. ) DE MEESTER. 

(Uitgeg. 22 Oct. 1905.) 

6 October 1905. BESLUIT, houdende aanwij
zing van eene h eerbaan , vestiging van 
een grenskantoor bij grenspaal 168 onder 
de gemeente Weert en wijziging van de 
attributen van het kantoor der invoer
rechten en accijnzen in de kom der ge
meente Weert. S. 284. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 30sten September 1905 
n•. 1, Invoerrechten en Accijnzen en Personeel; 

Gezien de artikelen 37 , ll8 , 44 , 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 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), 
artikel 61 der wet van 25 Juli 1871 (Staats
blad n•. 92) en artikel 1 van het Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1872 (Sfaatsblad n°. 19), 
gewijzigd bij dat van 12 lfaart 1876 (Staats 
blad n•. 63) : 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 
12 J uni 1839 (Staatsblad n°. :.!3), 20 April 1863 
(Sfaafsblad n°. 23), 16 September 1870 (Staafs
blad n°. 161) en 19 December 1871 (Staatsblad 
n•. 130) ; 

Herzien de Koninklijke besluiten van 22 Fe
bruari 1867 (Staatsblad n•. 9) en 15 April 1872 
(Staatsblad n•. 47); 

Mede gelet op artikel 24 van Ons besluit 
van 30 Maart 1904, n•. 19; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De weg loopende van Bree op Wee,·t 

Jangs de Zuid- Wille1nsvaart wordt aangewezen 
als heerbaau voor den in -, uit- en doorvoer 
van goederen. 

2. In De Ke:1npen onder de gemeente Wee,·t 
nabij het vunt, waar de Zuid- Willemsvaart Ne
derland binnenkomt, wordt bij grenspaal 168 
gevestigd een kantoor, dat wordt opengesteld: 

a. als expeditiekantoor voor den in-, nit
en doorvoer van alle goederen (met inbegrip 
van gedistillee1·d , bier en wijn) ook met af. 
schrijving of terugg-aaf van den accijns, hetzij 
die goederen worden aangebracht langs de in 
artikel 1 bedoelde heerbaan , hetzij langs de 
Zuid- Wil/e,nsvaa,·t; 

b. als geriefkantoor voor den invoer Jangs 
de in artikel 1 bedoelde heerbaan en langs 
de Zuid-Wille,nsvaart van goederen , bestemd 
voor de dagelijksche behoefte der grensbe
woners; 

c. als inklaringskantoor op den voet van 
het voormelde gewijzigde besluit van 26 
Maart 1872. 

3. De aanwijzing van het binnen de kom 
der gemeente Weert gevestigde kantoor der 
invoerrechten en accijnzen als expeditiekantoor 
voor den invoer, tevens kantoor van laatste 
visitatie bij het uitgaan e11 als inklarings
kantoor, wordt ingetrokken. 

4. Het in artikel 2 bepoelde kantoor wordt 
aangewezen als grenskantoor der invoerrechten, 
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bestemd OIP overeenkomstig artikel 24 van 
Ons voormeld besluit van 30 :Maart 1904, n°. 19, 
tijdelijk te worden waargenomen door ambte· 
naren, die niet tot Ontvanger benoembaar zijn. 

5 . Dit besluit treedt in werking op den 
lsten November 1905. 

Ooze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

Dobbin, den 6den October 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Min. van F'inancien, (.get.) DE MEESTER. 
(Ui(qe_q. 18 Oct. 1905.) 

9 October 1905. BESLUIT, tot wijziging van 
bet Koninklijk besluit van 12 October 1899 
(Staatsblad n°. 217), tot intrekking der 
voorwaarden , waaronder Rijkstelegraaf
kantoren en van nadere bepalingen , waar
onder Rijkstelephoonkantoren kunnen 
worden opgericht, zooals dit luidt na de 
daarin gebrachte wijziging bij Koninklijk 
besluit van 24 Juni 1901 (Staatsbla<ln°. 169). 
S. 285. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op bet Koninklijk besluit van 28 
Augustus 1905, (Staatsbla<l n°. 257), tot wijzi
ging: 

1°. van bet Koninklijk besluit van 9 Juni 
1904 (Staatsblad n°. 117), houdende bepalingen 
betreffende den Rijkstelefoondienst; 

2°. van het Koninklijk besluit van 8 Juli 
1904 (Staatsblad n•. 127), houdende goedkeuring 
van een nieuw Reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf, en 

3°. van bet Koninklijk besluit van 1 Augus
tus 1904 (Staatsblad n°. 202), houdende voor 
waarden, waaronder met medewerking der ge
meenten, verbindingen tot aansluiting van 
Rijkste!Afoonkantoren ook voor den interlocalen 
telefoondienst kunnen worden dienstbaar ge
maakt; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 30 Sep
tember 1905, n°. 4181, Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Koninklijk besluit van 1:.! October 1899 

(Staatsblad n°. 217), tot intrekking der voor
waarden waaronder Rijkstelegraafkantoren en 
van nadere bepalingen, waaronder Rijkstele
phoonkantoren kunnen worden opgericht, 
zooals dit luidt na de daarin gebrachte wijzi
ging bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 169), wordt gewij:,;igd als volgt: 

a. in den titel en in de considerans van het 

besluit wordt bet woord ,,Rijkstelephoonkan
toren" gewijzigd in ,,hulptelegraafkantoren"; 

b. in artikel 1 , eerste zinsnede, wordt het 
woord ,,Rijkstelephoonkantoor" gewijzigd in 
,,hulptelegraafkantoor"; 

c. in artikel 2 worden de woorden ,,tele
phoonkantoor", ,,telephoonkantoren" en ,,te
lephoondienst" achtereenvolgens gewijzigd in 
,,hulptelegraafkantoor", ,,hulptelegraafkan
toren" en ,,telegraafdienst" . 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
ijverheid is belast met de uitvoering van 

dit besluit, dat in bet Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

Dobbin, den 9den October 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

DeMiniater van Wate-rstaat, HandelenNijverhe-id, 
(_get.) ' J. KRAUS. 

(Uitgeg. 24 Oct. 1905.) 

9 October 1905. Bi,:SLUIT, betreffende vervoer 
van afgehakt versch vleesch. S. 286. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 6 September 1905, n•. 51 , In
voerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 5 der wet van 14 December 
1844 (Staatsblad n°. 66), artikel 1 der wet van 
4 April 1870 (Staafsblad n°. 61), en de wet 
van 7 December 1896 (Staatsblad n•. 212) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1905, n°. 32) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 3 October 1905, 
n°. 14, Invoerrecbten en Accijnzen ; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artikel. 

Geen geleibiljet wordt vereischt voor het 
vervoer, door spoorweg-, tramweg- en stoom
bootmaatschappijen , van meer dan vijftig ki
logra,n afgehakt versch vleesch, wanneer dit 
bestaat uit verscbillende zendingen die ieder 
niet meer dan vijft·ig kilogra,n bedragen, mits 
op ieder collo duidelijk vermeld zijn de naam 
en de woonplaats van den afzender en van 
hem voor wien het vleesch bestemd is. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet 
Staatsblarl zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van t>tate. 

Dobbin, den 9den October 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Min. van F'inanciiin, (.get.) DE MEESTER. 
(Uitgeg. 21 Oct. 1905.), 



454 13 OU'l'OBElt 1905. 

13 October 1905. BESLUI'.l', tot regeling van 
de jaarwedden der gewone hoogleeraren 
:aan de technische hoogeschool te Delft. 
S. 287. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Augustus 1905, 
n•. 6557 /3, afdeeling Onderwijs ; 

Gelet op artikel 40 der hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 September 1905, n•. 25); 
Gezien het nuder rapport van Onzen voor

noemden Minister van 9 October 1905, n•. 7678, 
afdeeling Onderwijil ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

Eenig artikel. 

Indien niet bij zijne aanstelling anders be· 
paalcl is of geene bijzondere omstandigheden 
tot vervroeging der verhooging zijner jaar
wedde aanleiding geven, geniet ieder gewoon 
hoogleeraar aan de technische hoogeschool te 
Delft eene jaarwedde aanvankelijk van vier 
du.izend gulden (f 4000), vervolgens ingaande 
met den eersten dag van het vierendeeljaars, 
volgende op dat, waarin hij , te rekenen van 
den dag, waarop hij zijne lessen als hoogleer
aar aan de technische hoogeschool of aan de 
polytechniscbe school te Delft heeft aange
vangen , zijn vijfjarigen diensttijd volbracht 
heeft, van vijf duizend gulden (f 5000) en 
daarna, na nogmaals volbrachten vijfjarigen 
diensttijd , van zes duizend gulden (f 6000). 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in bet Staatsblad zal worden ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Dobbin, den 13den October 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) P. RINK. 

(Uitgeg. 26 Oct. 1905.) 

13 October 1905. BESLUl'l', houdende af- en 
overschrijving van het lste op het Ilde 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor h et dienst
jaar 1905. S. 288. 

13 Octobei· 1905 BESLUIT, tot aanvulling van 
artikel 31 van het Koninklijk besluit van 
den 4den September 1862 (Staatsblad 
n•. 174), houdende voorschriften ter uit-

voering van de Wet van den 21sten Decem
ber 1861 (Staatsblad n•. 129), regelende de 
zamenstelling en de bevoegdheid van den 
Raad van tate , zooals het laatstelijk is 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
den 16den November 1881 (Staatsblad 
n•. 177). S. 289. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 
den 11den September 1905, n•. 393, Afdeeling 
2 A, en van den 12den September 1905, 
n•. 8539, Afdeeling Biunenlandsch Bestuur: 

Overwegende, dat ten gevolge van Ons be
sluit van den 7den Septembe,· 1905 (Staats
blad n•. 294), waarbij een Departement van 
Algemeen Bestuur werd ingesteld, dat den 
naam draagt van Ministerie van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, eene aanvulling nood
zakelijk is van artikel 31 van het Koninklijk 
besluit van den 4den September 1862 (Staats
blad n•. 174), zooals het laatstelijk is gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van den 16den No
vember 1881 (Staatsblad n•. 177); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26sten September 1905, n•. 19); 

Gelet op bet nader gemeenschappelijk rap
port van On7,e voornoemde Ministers van 
den 7 October 1905, n•. 352, 2de Afdeeling A ; 

Hebben goedgevonden en Yerstaan : 
Art. 1. De zeven laatste woorden van ar

tikel 31 van bet Koninklijk besluit van den 
4den September 1862 (Staatsblad n•. 174), 
zooals het laatstelijk is gewijzigd bij het K o
ninklijk besluit van den 16den November 1881 
(Staatsblad n•. 177), vervallen en het slot van 
dat urtikel zal luiden als volgt: 

,,de achtste tot dat van Landbouw, Nijver
heid en Handel ; en de negende tot dat van 
Kolonien." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der ,dagteekening van 
het Staatablad en van de Staatscourant, waarin 
het is g-eplaatst. 

Ons besluit, waarbij de leden der -afdee
lingen nader worden aangewe7,en, bepaalt het 
tijdstip, waarop de achtste afdeeling hare 
werkzaamheden zal aanvangen. 

De afdeelingen, die in betrekking staan tot 
de Departementen van J3innenlandsche Zaken 
en van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
brengen de bij haar aanhangige zaken , voor 
zooveel deze niet door den vice-president naar 
de achtste afdeeling worden verzonden, ten 
einde. 

Onze Ministers van ,Justitie en van Binnen-
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landsche Zakeu zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad en ge· 
lijktijdig in de Staatscourant zal worden ge
plaatst, en aan den Raad van State in af
schrift zal worden medegedeeld. 

Dobbin, den 13den October 1905. 
(.get.) WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, (.get.) E. E. v. RAAL'J'E. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken , 

(.get.) P . RINK. 

(Uitgeg. 26 Oct. 1905.) 

16 October 1905. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 157 der hooger-on
derwijswet, van het Gereformeerd Gymna
sium te A,nsferda,n der vereeniging voor 
voorbereidend universitair onderwijs, ge
vestigd te Amsterdam. S. 290. 

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

Binnonlandsche Zaken van 1 Septemder 1905, 
n°. 6184/4, afdeeling Onderwijs; 

Gel et op art. 157 der hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 September 1905, n°. 23); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 October 1905, n°. 7661, 
afdeel ing Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Gereformeerd Gymnasium te An1,9ferdarn 

der vereeniging voor Voorbereidend Univer
sitair Onderwijs, gevestigd te Amsterdam met 
ingang van 1 November 1905 voor een tijd
perk van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften aan zijne leerlingen die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studien af te geven, dat met 
het getuigschrift in artikel 11 der hooger-on
derwijswet vermeld wordt gelijkgesteld. 

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

Dobbin, den 16den October 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zak,n, (get.) P. RINK. 

(Uitgeg. 29 Oct. 1905.) 

16 October 1905. BE LUI'!', tot aanwijzing, 
overeenkomstig art. 157 der hooger-onder
wijswet van het Christelijk gymnasium te 
Ut,·echt der Vereeniging voor Christelijk 
Voorbereidend Universitair Onderwijs, ge
vestigd te Utrecht. S. 291. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 September 1905, 
n°. 6322•, afdeeling Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
September 1905, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 October 1905, n•. 
7662, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Cbristelijk gymnasium te Utrecht der 

Vereeniging voor Ob ri stelijk Voorbereidend 
Universitair Onderwijs, gevestigd te Utrecht, 
met in gang van 1 November 1905 voor een 
tijdperk van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschriften, aan zijne leer
lingen, die bet onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigscbrift van be
kwaambeid tot universitaire studien af te geven, 
dat met bet getuigscbrift, in artikel 11 der 
booger-onderwijs-wet vermeld, wordt gelijkge
steld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit beslu_it, 
dat in bet Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Dobbin , den 16den October 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) P. Rune 

(Uitgeg. 29 Oct. 1905.) 

23 October 1905. MISSIVE van de Ministers 
van J ustitie en Binnenlandsche Zaken, 
aan de Commissarissen der Koningin in 
de provincien, betreffende voltrekking 
van buwelijken in Nederland tusscben per
sonen die beide of een van beide vreem
delingen zijn. 

Kracbtens artikel 4, juncto artikel 1 van 
het verdrag van 12 J uni 1902, tot regeling der 
wetsconflicten met betrekking tot bet buwelijk, 
goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 (Staats
blad n°. 231) en bekend gemaakt bij Konink
lijk Besluit van 15 Juni 1904 (Staatsblacl n°. 
121), terwijl de ncderlcggingen der akten van 
bekrachtiging van Italilf en Zwitserlan,l bekend 
zijn gemaakt bij Koninklijk besluit van 7 
Augustus 1905 (Staatsblad n°. 251), moeten 
vreemdelingen (nl. onderdanen van een der 
verdragstaten Duitschland, Belgilf, Fra11krijk, 
Italii!, Luxe,nbut·g, Rumenie, Zweden en Z witser. 
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land) om in ederland een huwelijk aan te 
gaan, bewijzen, dat zij voldoen aan de ver
eischten, voor het aangaan van een huwelijk 
gesteld door hunne nationale wet, of door de 
wet, waarnaar de nationale wet uitdrukkelijk 
verwijst. 

Voormeld bewijs wordt, ingevolge genoemd 
artikel, geleverd hetzij door eene verklaring 
van de diplomatieke of _consulaire ambtenaren, 
daartoe bevoegd verklaard door den Staat, 
waartoe de vreemde partij of partijen behooren, 
hetzij op elke andere wijze, mits de interna. 
tionale verdragen of de autoriteiten van het 
land der huwelijksvoltrekking het bewijs als 
voldoende beschouwen. 

In verband met het bovenstaande hebben 
wij de eer hieronder te Uwer kennis te bren
gen de autoriteiten, die in Duitsch/and, Frank
rijk, Belgie en Zweden bevoegd zijn verklaard 
de verklaringen, bedoeld in artikel 4, lid 2, 
van het huwelijkstractaat a£ te geven. 

Intusschen zij er Uwe aandacht op gcves
tigd, dat de aangehaalde bepaling van het 
tractaat de overlegging eener verkla ring, als 
bovenbecloeld, niet als noodzakclijk vereischte 
stelt ten bewijze, dat, ingevolge de nationale 
wet van den vreemdeling, of de wet, waarnaar 
de nationale wet uitdrukkelijk verwijst, geene 
beletselen tegen zijn huwelijk bestaan. De 
ambtenaar van den burgerlijken stand kan de 
overlegging van een verklaring als bovenbe
doeld vorderen, maar behoeft zulks niet te doen, 
indien hij overigens voldoende bewijs aanwezig 
acht voor het niet bestaan van beletselen inge
volge de nationale wet des vreemdelings, of 
de wet, waarnaar die nationale wet uitdruk
kelijk verwijst. Den ambtenaar van den bur
gerlijken stand komt ter zake een geheel zelf
standig oordeel toe. 

Omtrent de tot afgifte bevoegd verklaarde 
autoriteiten der overige Staten, waar het trac
taat van kracht is, is nog geene mededeeling 
aan de Regecring gedaan ; bekendmaking daar
van zal derhalve later geschieden. 

In verband met de circulaire van bet Depar
tement van Justitie/DepRrtement van Binnen
landsche Zaken, dd. 26 Mei/6 Juni 1905, Af
deeling le, n•. 320, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuu r, n•. 6259, (1) betreffende de opzending 

(1) Die circulaire luidt, 
,.Artikel 6 lid 4 van het Tractaat tot regeling 

der wetsconflicten met betrekking tot het hu
welijk, gesloten te 's Gravenhage den 12 Juni 
1902, goedgekeurd bij de wet van 24 Juli 1903 
(Staatsblad n°. 231 ) en bekend gemaakt bij Ko
ninklijk besluit van 15 Juni 1904 (Staata/Jlad 
n•. 121), schrijft ten aanzien van de voltrek 

van authentieke afschriften van huwelijksakten, 
ingevolge artikel 5, lid 4, van het huwelijks
tractaat, worde er bier de aandacht op geves
tigd, dat de handteekeningen van de ambte
naren van den burgerlijken stand op bedoelde 
afschriften behooren te worden gelegaliseerd, 
alvorens de opzending geschiedt, terwijl geene 
afschriften van andere huwelijksakten behooren 
te worden opgezonden, dan die betreffende 
buwelijken, waarvan eene of beide der par
tijen onderda11en zijn van een der verdrag
staten (voorloopig Duitschland, Belgii!, Frank
rijk, Italie, Luxetnbur_q, Rumenie, Zu·eclen en 
Zwitserland). 

In de hieronder genoemde staten zijn de 
ter zijde vermelde autoriteiten be,oegd de 
verklaringen, bedoeld in art. 4, lid 2, rnn bet 
huwelijkstractaat, ten behoeve van de oncler
danen dier staten af te geven , 

Duitschland. 
In het Koninkrijk Pruisen: De ,,Ortspoli

zeibehorde' der woonplaats of laatste woon
plaats van den aanstaanden echtgenoot en, bij 
gebreke van zoodanige woonplaats, de ,,Orts
polizeibehorde" van de laatste woonplaats 
zijner ouders, of wanneer deze niet bekend is, 
van de geboorteplaats zijns vaders. 

In het Koninkrijk Beie1·en: Voor hen die 
behoorden tot het gedeelte van het Koninkrijk, 
rechts van den Rijn gelegen, de ,,Distrikts ver
waltungsbehorden" in de gemeente, waar de 
aanstaande echtgenoot thuis behoort, (,,Hei
matgemeinde") nl. de ,,Bezirksamter" of de 

king van huwelijken van vrecmdelingen voor, 
dat een authentiek afschrift der huwelijks-akte 
wordt toegezonden aan de autoriteiten van 
het land, waartoe ieder der echtgenooten be
hoort. 

Ter uitvoering van dit voorschrift komt het 
ons wenschelijk voor, dat door de ambtenaren 
van den burgerlijken stand telkenmale na de 
voltrekking van een huwelijk tusschen pPr
sonen, die beide of een van beide vreemde
lingen zijn, opzending van zoodan_ig af~chri_~t 
der huwelijks-akte aan U gesch1ede, terw1Jl 
wij U vernoeken de aldus bij U ingekomen 
bescbeiden twcemaal per jaar - in .Januari 
en in Juli - aan den Minister van Buiten
landsche Zaken te doen toekomen. 

De eerste toezending in ,Juli e.k., zou alle 
huwelijken kunnen betreffen sedcrt 31 Juli 
1904, den <lag der inwerkingtreding van het 
tractaat voltrokken, voor zooveel nog geene 
overmaking van afschriften der desbetreffende 
huwelijks-akten aan het l>epartement van 
Buitenlandscbe Zaken heeft plaats gevonden. 

Wij verzoeken U HoogEdelGestrengen wel 
te willen bevurderen, dat het bovenstaande 
ter kennis worde gebracht van de ambtenaren 
van den burgerlijken stand in Uw gewest. 
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,,Magistrate" der steden; voor hen, die tot 
de Faltz behooren de ambtenaar van den bur
gerlijken stand der woonplaats of laatste 
woonplaats van den aanstaanden echtgenoot. 

In het Koninkrijk Saksen: ln het algemeen 
de ,,Amtshauptmannschaften" der woonplaats 
of laatste woonplaats van den aanstaanden 
echtgenoot. 

In de steden, waar de herziene Gemeentewet 
van 24 April 1873 geldt, de ,,Stadrate". 

In het Koninkrijk Wtwtemberg, Het ,.Amts
gericht" der woonplaats of laatste woonplaats 
en, bij gebreke daarvan, geboorteplaats van 
den aanstaanden echtgenoot. 

In het Groot-Hertogdom Baden: De amb
tenaren van den burgerlijken stand. 

In het Groot-Hertogdom H essen: Voor 
mannen, de ambtenaar van den burgerlijken 
stand, die tot het doen der huwelijksafkon
digingen bevoegd is, voor vrouwen de burge
meesters van de gemeenten, waar zij thuis be
hooren (,,Rei matgemeinde"). 

In het Groot-Hertogdom Mecklenbturg-Schwe
rin: Het Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken . 

In het Groot-Hertogdom Saksen, De ,,Amts
gerichte". 

In het Groot-Hertogdom Mecklenburg-Strelitz: 
De ,,Landesregiering". 

In het Groot-Hertogdom Oldenbm·g: Voor 
hen, die tot het Hertogdom Oldenbwrg be
booren, ,,de Amter" en ,,Magistrate" der eerste 
klasse. Voor hen, die tot de Vorstendommen 
Lubeck en Birkenfeld behooren de Regeeringen. 

In bet Hertogdom Brunswi;jk: De ,,Kreis
direktionen" en , wanneer de aanstaande eeht
genoot uit de stad Bmnswijk afkomstig is, de 
Polizeidirektion" aldaar. 

In het Hertogdom Saksen-Meiningen: De 
Ministerialabteilung der J ustiz. 

In het Hertogdom Saksen-Altenburg: De 
,,Landratsamter" en de ,,Stadtrate". 

In bet Hertogdom Saksen· Goburg en Gotha : 
Voor ieder bijzonder geval wordt de bevoegde 
overheid speciaal aangewezen. 

In het Hertogdom .Anhctlt: De ,,Kreisdirek
tionen". 

In het Vorstendom Schwarzbivrg-Sonderhai,sen: 
De ,,Justizabteilung" van het Ministerie. 

In bet Vorstendom Schwarzburg-Rudolstadt: 
De ,.Amtsgel'ichte". 

In bet Vorstendom Waldeck en Pyrmont: 
De ambtenaren van den burgerlijken stand . 

In bet Vorstendom Reuss Oudere Linie : 
De Landsregeering. 

In bet Vorstendom Renss Jongere Linie 
Het Ministerie. 

In het Vorstendom Schaumburg-Lippe: Het 
Ministerie. 

In het Vorstendom Lippe: Voor bewoners 
van het platte land de ,,Verwaltungsamter". 

Voor bewoners der steden de ,,Magistrate". 
In de vrije en Hansestad Lubeck: Het Stadt

en Landambi" in Lubeck. 
In de vrije en Hansestad Brem~n: De Se

naatscommissaris van den burgerlijken stand. 
In de vrije en Hansestad Hamburg : De 

,,Aufsichtsbehi:irde" voor den burgerlijken 
stand. 

In Elzas-Lotharingen, De eerste ,,Staatsan
walt" van bet ,,Landgericht" in welks ressort 
de plaats, waar de aanstaande ecbtgenoot thuis 
beboort (,,Heimatort") ligt. 

Frankrijk. 
De Fransche Legatie te 's Gravenbage of 

de Fransche Consul, in wiens ressort bet hu
welijk moet plaats bebben. 

Belgie:. 
De Belgiscbe Legatie te 's Gravenhage. 

Zweden. 
Voor onderdanen buiten Zweden gedomici

lieerd, de daartoe bevoegd verklaarde diplo
matieke vertegenwoordigers of consulaire amb
tenaren (voor Nederland de Zweedsche diplo
matieke vertegenwoordiger, teBrussel wonende). 

Voor onderdanen, in Zweden gedomieili'clerd, 
de predikant der gemeente, waar zij zijn inge
schreven. 

Wij verzoeken U HoogEde!Gestrenge we! te 
willen bevorderen, dat het bovenstaande ter 
kennis worde gebracht van de ambtenaren 
van den burgerlijken stand in Uw gewest. 
De Min. van Justitie, (get.) E. E. VAN RAAL1'E. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) P. RINK . 

25 October 1905. B~:SLUIT, boudende bepaling 
van den dag, waarop de wetten van 6 Fe
bruari 1901 (StaatsbUtd n°. 62), 12 Februari 
1901 (Staatsblad n°. 63) en 12 Februari 1901 
(Staat.sblad n°. 64) in we1·king treden. S. 292. 

Bepaald op l December 1905. 

27 October 1905. BESLUI'J', tot nadere WIJZI· 

ging van het bij de Koninklijke besluiten 
van 16 Mei 1883 (Staatsblad n°. 46) en van 
8 Mei 1896 (Staatsblad n°. 77) gewijzigde 
Koninklijk besluit van 10 Januari 1881 
(Staatsblad n°. 2), strekkende tot uitvoe
ring van de wet van 25 Mei 1880 (S taats
blad n°. 88), tot instelling eener Rijkspost• 
spaarbank, gewijzigd en aangevulcl bij de 
wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 135). 
s. 293. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op artikel 13, 2de lid, en op artikel 16 
van het Koninklijk besluit van 10 Januari 1881 
(Staa tsblad n°. 2), zooals die bepalingen luiden 
na de daarin gebrachte wijzigingen en aanvul
lingen bij de Koninklijke besluiten van 15 Mei 
1883 (Staatsblad n°. 45) en 8 Mei 1896 (Staats
blad n°. 77), tot uitvoering van de wet van 
25 Mei 1880 (Staatsblad n°. 88), gewijzigd en 
aangevuld bij de wet van 20 Juli 1895 (Staats
blad n°. 135) tot instelling eener Rijkspost
spaarbank; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
van 11 September 1905, n°. 3868, Posterijen 
en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 October 1905, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van den 20 October 1905, 
n°. 4525, Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
.Art. 1. .Artikel 13, 2de lid, van het in het 

hoofd dezes genoemde Koninklijk besluit wordt 
vervangen door de navolgende bepaling: 

,,Indien een inlegger, ter bekoming eener 
terugbetaling, niet persoonlijk ten kantore ver
schijnt , moet de persoon, die hem vervangt, 
eene notarieele of onderhandsche algemeene 
of bijzondere volmacht overleggen. Kan deze 
niet schrijven, zoo geldt voor hem de regeling 
in het eerste lid van dit artikel voor inleggers 
omschreven." 

2 . In artikel 16 van het meergenoemde be
sluit wordt het woord ,,vierde" vervangen door 
,,laatste", zoodat het slot van dat artikel wordt 
gelezen als volgt : ,,op de wijze als in het 
laatste lid van artikel 6 is bepaald." 

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

Onze Minister van W aterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staatscowrant zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezouden aan 
den Raad van State. 

Raben-Steinfeld, den 27sten October 1905. 

(get. ) - WILHELMINA. 

De Min. van vVaterstaat, Handel en Nijverheid, 
(get. ) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 9 Nov. 1905.) 

4/22 November 1905. MISSIVE van de Ministers 
van Justitie en Binnenlandsche Zaken, aan 
de Commissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende de verplichting van 
militairen om toestemming te vragen tot 
het aangaan van een huwelijk. 

Ter voorkoming van twijfel nopens de vraag, 
of militairen tot het aangaan van een huwe
lijk toestemming behoeven en, zoo ja, van 
welke autoriteit, hebben wij de eer U Hoog
EdelGestr. te verzoeken de ambtenaren van 
den burgerlijken stand in Uw gewest in kennis 
te stellen met de navolgende voorschriften: 

.A. Militairen dienende bij de landmacht. 

Een officier of militair persoon, wiens be
trekking nit hoofde van den aard van zijn 
dienst bij de militaire administratie en bij den 
geneeskundigen dienst aan den officiersrang 
is gelijk gesteld, mag, gedurende den tijd dat 
hij in werkelijken dienst of op nonactiviteit 
is, geen huwelijk aangaan, zonder daartoe ver
gunning te hebben verkregen van of vanwege 
de Koningin. De Minister van Oorlog is ge
machtigd de aanvrage in te willigen. (Konink
lijk besluit van 14 Februari 1872, n°. 19.) 

Vrijwillig dienende militairen beneden den 
rang van offi.cier hebben tot het aangaan van 
een huwelijk toestemming noodig; die toestem
ming wordt verleend : 

1°. door de kommandeerende officieren van 
korpsen of van inrichtingen aan de onder hen 
dienende onderofficieren en mindere militairen; 

2°. door de artillerie- en geniekommandanten 
in de verdedigingsstellingen aan de onder hen 
dienende conducteurs der artillerie en hoofd
opzichters en opzichters van fortificatien. 

(Koninklijk besluit van 30 September 1904, 
n°. 119 ; 1\Iinisterieele beschikking van 31 Oc
tober 1904, afdeeling III, n°. 152, i°- Ministe
rieele beschikking van 15 1\faart 1881, afdee
ling III Personeel, n°. 63.) 

Rese1·ve-officieren, alsmede het reserve-per
soneel beneden den rang van offi.cier, niet in 
werkelijken dieust zijnde, behoeven voor het 
aangaan van een huwelijk niet de toestemming 
van eenige autoriteit. 

De overige voorschriften betreffende huwe
lijken vun militairen beneden den rang van 
officier bij de land weer zijn ingetrokken. 

B. Militairen, dienende bij de zeemacht. 

De militaire officieren bij de zeemacht heb
ben tot het aangaan van een huwelijk de toe
stemming noodig van of van wege de Koning in. 
De Minister van Marine is gemachtigd de 
aanvrage in te willigen. 



R '.'IOVEMBER 1905. 4,59 

Aan adelborsten en scheepsklerken is het 
-aangaan van een huwelijk niet vergund. (Ko
ninklijk besluit van 15 Februari 1872, n•. 18.) 

Hoofdmacbinisten en macbinisten, onder
oflicieren en mindere schepelingen - met uit
zondering van de manschappen van het korps 
mariniers - hebben de toestemming noodig 
van den kommandant van het schip waarop 
zij dienen. 

Aan adjunct-macbinisten is b et aangaan van 
een huwelijk niet vergund. 

Manschappen van bet korps mariniers heh· 
hen te toestemming noodig van den komman
dant van bet korps. (Koninklijke besluiten van 
26 October 1903, n•. 73; 9 Februari 1905, n•. 35, 
en 16 Maart 1905, ti0 • 15.) 

Het personeel der Koninklijke Nederlandsche 
marinereserve beboeft voor bet aangaan van 
een buwelijk niet de toestemming van eenige 
autoriteit. (Koninklijke besluiten van 7 Sep
tember 1896, n•. 23; 14 Juli 1903, n•. 33, en 
1 Juli 1905, n•. 58.) 

De overige voorschriften betreffende huwe
lijken van militairen beneden den rang van 
-0flicier bij de zeemacbt zijn ingetrokken. 

De Min . van Just-itie, (get.) E. E. vANRAALTE. 

De Minister van Binnen/andsche Zaken, 
(get.) P. RINK. 

u Nove,nber 1905. BESLUI'l', tot vaststelling 
van voorschriften ter bevordering van de 
v rijheid en veiligheid van bet verkeer op 
de wegen in verband met het gebruik van 
rnotorrijtuigen en rijwielen, alsmede ter 
regeling van het verkeer op rijwielpaden. 
s. 294. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat , Handel en Nijverheid van 19 Juni 
1905, L •. 0., Afdeeling Waterstaat ; 

Gezien urtikel 2 der Motor- en Rijwielwet 1905 
(Staatsblad n•. 69); 

Gelet op de door Onzen Minister voornoemd 
overgelegde adviezen van de Gedeputeerde 
Staten der provincien ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Augustus 1905, n•. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onzon Mi
nister voornoemd van 31 October 1905, L•. I, 
Afdeeling W aterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vast te stellen de navolgende: 

VOORSCHRIFTEN ter bevordering van de 
vrijheid en veiligheid van het verkeer op de 
wegen in verband met het gebruik van motor-
1·ijtuigen en rijwielen, alsmede fer regeling 
van het verkee,· op rijwielpaden. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1 . ln dit reglement wordt verstaan, 
1°. onder motorrijtuigen alle rij- of voertuigen: 

bestemd om uitsluitend of mede door eene 
mechanische kracht, op of aan bet rij- of voer
tuig zelf aanwezig, anders dan langs spoor
staven te worden voortbewogen ; 

2°. onder wegen en kunstwegen alle wegen en 
kunstwegen, welke voor bet openbaar verkeer 
openstaan, de bermen of zijkanten en de voet
paden daaronder begrepen ; 

3°. onder Rijkswegen alle wegen onder beheer 
van bet Rijk ; 

4°. onder rijwielpaden alle paden, welke als 
rijwielpaden zijn aangeduid door een kenteeken 
van een model, vast te stellen door Onzen 
met de uitvoering der Motor- en Rijwielwet 1905 
(Staatsblad n•. 69) belasten Minister ; 

5°. onder bestuurde,· van een motorrijtuig hij , 
die het rijtuig bestuurt of onder zijn onmid
dellijk toezicht doet besturen . 

2. Bestuurders van motorrijtuigen en rij
wielen zijn op de wegen verplicht met hunne 
rijtuigen of rijwielen beboorlijk uit te wijken: 

1 °. naar rechts, bij bet tegenkomen van 
motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voer
tuigen, rij- of trekdieren en antler vee ; 

2°. naar links, bij bet inhalen van motor
rijtuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen, 
rij- of trekdieren en antler vee; 

3°. naar rechts, b ij het ingebaald warden 
door motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of 
voertuigen, rij- of trekdieren en and er vee, 
voor zooveel voor hem, die wenscht in te 
balen, de daartoe noodige ruimte anders niet 
beschikbaar zou zijn, en het verlangen, dat 
uitgeweken worde, behoorlijk kenbaar ge
maakt is. 

3 . Bestuurders van rij- of voertuigen, geene 
motorrijtuigen of rijwielen zijnde, bestuurders 
en p;eleiders van rij- of trekdieren en antler vee 
ziju op de wegeu Yerplicht met hetgeen door 
hen wordt geleid of bestuurd behoorlijk uit 
te wijken: 

1°. naar ,·echts, bij het tegenkomen van 
motorrijtuigen en rijwielen ; 

2°. naar links, bij bet inhalen van motor
rijtuigen en rijwielen; 

3°. naar rechts, bij bet ingebaald warden 
door motorrijtuigen en rijwielen, voor zooveel 



460 6 NOVEMBER 1905. 

voor hem, die wenscht in te halen, de daartoc 
noodige ruimte anders niet beschikbaar zou 
zijn, en bet verlangen, dat uitgeweken worde, 
behoorlijk kenbaar gernaakt is. 

4 . Voetgangers zijn op de wegen verplicht 
bij bet tegenkomen van- of bet ingehaald 
worden door motorrijtuigen of rijwielen de?.en 
behoorlijke ruimte voor passeeren te laten. 

§ 2. Bepalingen betrejfende moforrij fuigen. 

5. Een motorrijtuig, waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien zijn van 
een nauwkeurig werkend stuurtoestel. 

6 . Een motorrijtuig op meer dan twee 
wielen, van grooteren radstand dan 2 M. of 
zwaarder dan 350 K.G., waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien zijn van 
eene inrichting om acbterwaarts te rijden. 

7. Een motorrijtuig, waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien ?.ijn van 
minstens twee onafhankelijk van elkander 
krachtig werkende, onder bereik van den be
stuurder zich bevindende remmen, met elk 
waarvan bet rijtuig ieder oogenblik tot stil
stand kan worden gebracbt. · 

8. Een motorrijtuig, waarmede over een weg 
wordt gereden , moet voorzien zijn van minstens 
een hoorn of trompet, waarvan het geluid op 
een afstand van 100 M. duidelijk boorbaar is. 

9. De bestuurder van een motorrijtuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, is 
verplicht met den boorn of de trompet een 
signaal te geven telkens, wanneer de veiligbeid 
van bet verkeer zulks vordert. 

Hij is verplicht bij het gebruik van boorn 
of trompet, zooveel doenlijk, alles te vermijden, 
wat bet scbrikken van rij- of trekdieren of 
under vee ten gevolge zoude kunnen bebben. 

Het is hem -verboden eenig ancler geluid
signaal dan den hoorn of de trompet te ge
bruiken. 

10. Een motorrijtuig op meer dan twee 
wielen, dat zich tusschen een half uur na 
zonsondergang en een half uur v66r zons
opgang op een weg bevindt, moet voorzien 
zijn van minstens twee aan weerszijden van 
het rijtuig aangebrachte lantaarns, die voor
waarts een helder wit licht uitstralen. 

11 . Een motorrijtu ig op twee wielen, waar
mecle over een weg wordt gereden, moet ge· 
durende den in artikel 10 omscbreven tijd 
voor,ilien zijn van minstens een lantaarn, die 
voorwaarts een helder wit licbt uitstraalt. 

12. De bestuurder van een motorrijtuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, is 
verplicht het rijtuig te doen stilhouden en 
den motor in rust te brengen telkens, wanneer 

de veiligheid van bet verkeer het een of bet 
antler vordert. 

13. Het is den bestuurder van een motor
rijtuig ve rboden het rijtuig zonder voldoend 
toezicbt op een weg te lattin staan anders dan 
met in rust gebracbten motor. 

14 . Het is verboden over een weg te rijden 
met een motorrijtuig op meer clan drie wielen, 
door middel waarvan een rij- of voertuig wordt 
voortbewogen, tenzij met vergunning, voor 
Rijkswegen van Onzen met de uitvoering der 
Motor- en Rijwielwet 1905 (Staatsblad n°. 69) 
belasten Minister, vom· de overige wegen van 
Gedeputeerde Staten der provincie. 

Het eerste lid is niet van toepassing op bet 
rijden met een motorrijtuig op meer dan drie 
wielen, door middel waarvan een onklaar 
motorrijtuig wordt voortbewogen uitsluitend 
met bet doe! om een plaats voor berging of 
herstel te bereiken. 

15. Voor overtreding van artikel 5, artikel 6, 
artikel 7, artikel 8, artikel 10, artikel 11 en 
artikel 14 zijn aansprakelijk de bestuurder van 
een motorrijtuig en , 

a. voor zooveel betreft artikel 5, artikel 6, 
artikel 7, artikel 8, artikel 11 en artikel 14 de 
eigenaar of houder, die in strijd met een dezer 
bepalingen doet of laat rijden ; 

b. voor zooveel betreft artikel 10 de eigenaar 
of bouder, die in strijd met deze bepaling bet 
motorrijtuig zicb op een weg doet of laat be
vinden. 

§ 3. Bepalingen befrejfende rij11n.ele11. 

16. Een rijwiel, waarrnede over een weg 
wordt gereden , moet voorzien zijn van een 
nauwkeurig werkend stuurtoestel. 

17 . Een van eene zoogenaamde freewheel
inricbting voorzien rijwiel , waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien zijn Yan 
minstens een rem, waarmede bet ieder oogen
blik tot stilstand kan worden gebracht. 

18. Een rijwiel, waarmede over een weg 
wordt gereden, moet voorzien zijn van min
stens een bel, waarvan bet geluid op een af
stand van 50 M. duidelijk hoorbaar is. 

• 9. De bestuurder van een rijwiel, waar
mede over een weg wordt gereden, is verplicht 
met de be! een signaal te geven telkens, wan
neer de veiligheid van bet verkeer zulks 
vordert. 

Hij is verplicht bij bet gebruik van de be!, 
zooveel doenlijk, alles te vermijden, wat bet 
schrikken van rij- of trekdieren of ander vee 
ten gevolge zoude kunnen bebben. 

Het is hem verboden eenig antler geluid
signaal clan de be! te gebruiken. 
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20. Een rijwiel, waarmede tusschen een half 
uur na zonsondergang en een half uur v66r 
zonsopgang over een w.eg wordt gereden, moet 
voorzien zijn van minstens een lantaarn, die 
voorwaarts een helder wit licht uitstraalt. 

21. De bestuurder van een rijwiel, waar
mede over een weg wordt gereden, is verplicht 
het rijwiel te doen stilhouden telkens, wanneer 
de veiligheid van het verkeer zulks vordert. 

22. Voor overtreding van artikel 16, ar
tikel 17, artikel 18 en artikel 20 zijn aanspra
kelijk de bestuurder van een rijwiel en de 
eigenaar of houder, die in strijd met een dezer 
bepalingen doet of laat rijden. 

§ 4. Bepalingen betreffende rij- of voertuigen, 
geene motorrij tuigen of rijwielen zijnde. 

23. Met uitzondering van kruiwagens, 
kinderwagens en daarmede gelijk te stellen 
rij- of voertuigjes, moet elk rij- of voertuig, 
geen motorrijtuig of rijwiel zijnde, waarmede 
over een kunstweg wordt gereden, tusschen 
een uur na zonsondergang en een uur v66r 
zonsopgang voorzien zijn van minstens een 
lantaarn, <lie vooraan geplaatst is aan de linker
zijde, ten minste even ver naar die zijde reikt 
als de lading van het rij- of voertuig en voor
waarts een helder wit licht uitstraalt. 

24. Voor overtred.ing van artikel 23 zijn 
aansprakelijk de bestuurder van een daaraan 
onderworpen rij- of voertuig en de eigenaar of 
bonder, die in strijd daarmede doet oflaat rijden. 

§ 6. Bepalingen betrejfende rijwielpaden. 

25. Het is verboden een rijwielpad buiten 
noodzaak anders te berijden dan met motor
rijtu igen op twee wielen of met rijwielen of 
daarover paarden of ander vee te leiden of te 
drijven. 

Voor overtreding van bet eerste lid is, voor 
zoovcel betreft rij- of voertuigen, aansprakelijk 
de bestuurder. 

26. Met afwijking in zooverre van artikel 2, 
artikel 3 en artikel 4 is hij, die zich op een 
rijwielpad bevindt anders dan op een motor
rijtuig op twee wielen of een rijwiel, verplicht 
op tijdige waarschuwing van den bestuurder 
van een motorrijtuig op twee wielen of een 
rijwiel bet rijwielpad te verlaten . 

27. Voor de toepassing van artikel 2 en 
artikel 3 ten opzichte van motorrijtuigen op 
twee wielen en van rijwielen wordt een rijwiel
pad met betrekking tot den weg, waarlangs het 
zich bevindt, beschouwd als afzonderlijke weg. 

28. De bestuurder van een motorrijtuig op 
twee wielec of van een rijwiel is verplicht 
een rijwielpad te verlaten, voor zooveel dit 

noodig is voor de naleving van artikel 2 ten 
opzichte van deze voertuigen onderling. 

Hierbij wordt echter ten aanzien van met 
den weg gemeen liggende rijwielpaden in zoo
verre van artikel 2, sub \!0

• en 3° .. afgeweken, 
dat de bestuurder van een motorrijtuig op twee 
wielen of van een rijwiel, waarmede op een 
voor hem links van den weg liggend rijwiel
pad een ander zoodanig voertuig wordt inge
haald, verplicht is rechts te passeeren. 

• 
§ 6. Straf-, over_qangs- en slotbepalingen. 

29. Overtreding van dit reglement wordt 
gestraft: 

a. van artikel 2, artikel 3, artikel 9, artikel 12, 
artikel 13, artikel 14, artikel 26 en artikel 28, 
met hechtenis van ten hoogste twintig dagen 
of geldboete van ten hoogste honderd gulden ; 

b. van artikel 4, artikel 19, artikel \!l en 
artikel 30, tweede lid, met hechtenis van ten 
hoogste tien dagen of geldboete van ten boogste 
vijftig gulden ; 

c. van artikel 6, artikel 6, artikel 7, artikel 8, 
artikel 10, artikel 11 en artikel 26 met geld
boete van ten hoogste honderd gulden ; 

d. van artikel 16, artikel 17, artikel 18, ar
tikel 20 en artikel 23 met geldboete van ten 
hoogste vijftig gulden. 

30. Gedurende een maand na het in wer
king treden van dit reglement zijn artikel 18 
in verband met artikel 22 en artikel l!l niet 
van toepassing op den eigenaar, bouder of 
bestuurder van een rijwiel, dat voorzien is 
van een hoorn of trompet, waarvan het geluid 
op een afstand van 60 M. duidelijk hoorbaar is. 

Gedurende den in bet eerste lid genoemden 
termijn is de bestuurder van het rijwiel ver
plicht met den hoorn of de trumpet een sig
naal te geven telkens, wanneer de veiligbeid 
van bet verkeer zulks vordert, en bij het geven 
daarvan, zooveel doenlijk, alles te vermijden, 
wat het schrikken van rij- of trekdieren of 
ander vee ten gevolge zoude kunnen hebben. 

31 . De bepalingen van dit reglement be
treffende de rij- of voertuigen, geene motor
rijtuigen zijnde, zijn niet van toepassing op 
rij- of voertuigen, welke langs spoorstaven 
worden voortbewogen . 

32. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel ,,Motor- en Rijwielreglement", 
docb met bijvoeging van bet jaar en het 
nummer van het Staatsblad, waarin het regle
ment is geplaatst. 

Ooze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en 
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aan den Raad van State in afscbrift mede
gedeeld zal worden. 

Raben-Steinfeld, den 6den November 1905. 
(,get.) WlLHELMIN A. 

De Min. van Waterstaat , Handel en Nijvm·heid, 
(,gel.) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1905.) 

Toelichting tot bet Motor- en Rijwiel
reglement 1905 (Staatsblad n°. :294). 

Ten einde eene goede werking van dit regle
ment te bevorderen is bet madzaam geoordeeld 
eene toelicbting daarvan ter algemeene kennis 
te brengen. 

Aangaande de bevoegdbeid tot bet maken 
van verordeningen, welke aan de lagere be
sturen in verband met bet reglemen.t overblijft, 
valt bet volgende op te merken. 

Overeenkomstig bet standpunt, dat de Re
geering indertijd ten opzicbte van art. 427 
van bet Wetboek van Strafrecbt beeft inge
nomen (S~IDT, Geschiedenis van het Wetboek 
van Straf,·echt, Ill, bladz. 195), volstaat bet 
reglement metals ,ninimwn datgene te eiscben . 
wat men kan aannemen clat door bet gansche 
land nooclig is, onverminclerd de bevoegdheicl 
van lager gezag om aan te vullen , als clat op 
grond van plaatselijke omstandigbeden noodig 
mocbt zijn. De bevoegdheid tot aanvulling 
komt den lageren besturen in clit geval toe 
uit art. 7, eerste licl , cler Motor- en Rijwiel 
wet 1905 (Staatsblad n°. 69). Dit artikel laat 
o. m. regeling toe van ,.punten, waaromtrent 
in . . . . clen . . . . algemeenen maatregel van 
bestuur niet is voon:ien"; in deze, aan art. 3 
der wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 139) 
ontleende omschrijving is , blijkens de toelich
ting op laatstgenoemd artikel (Gedrukte Stuk
ken 1893-1894-76), de uitdrukking punten 
en niet ondm·wm-p gekozen om te doen uitko
men, dat door de bevoegcl ve1·klaarde besturen 
aanvullende bepalingen kunnen worden vast
gesteld, voor zooverre de voorscbriften van 
hooger gezag zulks toelaten. 

§ 1. Alge,neene bepalin_qen. 

Art. 1. De omscbrijvingen zijn in hoofdzaak 
ontleend aan art. 1 der wet: die van kunst
wegen en van rijwielpaden bouden verband met 
art. :23 en met § 5. 

Onder de in punt 2 bedoelde voetpaden zijn, 
evenals in de wet, alleen te verstaan voetpaden, 
welke dee! uitmaken van ofbehooren bij wegen. 
Dit blijkt uit de samenvoeging met ,.bermen 
of zijkanten". 

Artt. 2, 3 en 4. Art. 2 regelt bet uitwijken 

door-, de artt. 3 en 4 het uitwijken voor motor
rijtuigen en rijwielen, in den geest van betgeen 
alom voorgeschreven of gebruikelijk is. De 
ruimte voor uitwijken en passeeren is niet 
aangegeven in maten, daar deze moeilijk te 
controleeren zouden zijn ; de toeziende ambte
naren en de rechter zullen in ieder bijzonder 
geval naar cle omstandigbeden moeten beoor
deelen, of ,,beboorlijk" is uitgeweken enz. lets 
dergelijks doet zich voor bij art. 15 der wet. 

§ 2. Be_palingen bet>-ejfende motorrijtuigen. 

Artt. 5, 6 en 7. De stuur- en reminricbting 
worden geregeld overeenkomstig b etgeen de 
praktijk als wenscbelijk en nuttig doet kennen . 

Artt. en 9. ln verband met de artt. 18 
en 19 wordt eene splitsing toegepast, welke 
aan bet gebruik van bellen op motorrijtuigen, 
van boorns of trompetten op rijwielen een 
einde beoogt te maken. 

De vraag, wanneer een geluidsignaal moet 
worden gegeven, zal telkens naar omstandig
b eden zjjn te beantwoorden (vgl. bij de artt. 2-4). 

Artt. 1 0 en 11. Verlichting is bij tweewielers 
alleen gevorderd bij bet rijden ; voor de overigc 
motorrijtuigen wegens meerdere breedte ook 
bij stil stand. 

Arlt. 12 en 13. Omtrent bet in rust brengen 
van den motor noemt alleen art. 13 een bepaald 
geval. Overigens moet de beslissing, of stil
bouden met het r ijtuig of we! stop zetten van 
clen motor of beide noodig was, ook bier af
bangen van cle omstandigheden. 

Art. 14. De uitdrukking ,,doen trekken" 
van art. 2, tweede lid sub 5°., der wet, is 
omgewerkt , wijl bij de zoogenaamde Renarcl
treinen de motor niet de volgwagens trekt, 
maar daaraan beweegkracbt overdraagt. 

De uitzondering van bet tweede lid, die ook 
elders wordt aangetroffen, is zonder bezwaar 
geoordeeld. 

Onder de bepaling valt verder niet bet 
trekken van sleepwagentjes door twee- of 
driewielers. Eindelijk vallen voorspan- en zij
wagentjes reeds hierom er buite~, wijl zij den 
tweewieler tijdelijk omzetten in een zelfstan
digen driewieler; dit verscbil met sleepwa
gentjes h eeft ook bij art. 13 der wet beteekenis. 

Art. 15. De eigenaar of houder is in be
paalde gevallen mede aansprakelijk, docb alleen 
wanneer hij doet of laat rijden (art. 10 be
vinden). Behalve art. 14 betreffen deze ge
vallen uitsluitend de inrichting en uitrusting 
van bet rijtuig. V olgens de Memorie van 
Toelicbting op art. 6 van bet eerste ontwerp 
der wet (Gedrukte Stukken 1903-1904- 128) 
ziet ,,doen rijden" op bet geval, waarin de 



6 NOH!MBER. 1905. 463 

eigenaar of houder willens of wetens iets ge
last of toclaat; ,,laten rijden" op dat, waarin 
hem zorgeloosbeid kan worden verweten. 
Wat bet Jantste betreft zal b. v. de eigenaar 
of houder straf chuldig kunnen zijn wegens 
bet laten rijden zonder licbt, wanneer hij den 
bestuurcler zonder lautaarns beeft laten uit
rijden; claarcntegen vermoeclelijk niet, wanneer 
cle lantaarns aanwezig zijn, maar cle bestuurder 
nalaat ze aan te steken buiten tegenwoordig
beid of voorkennis van den eigenaar ofbouder. 

§ 3. Bepalingen betreffende rij,i,ielen. 

Art. 17. Voor bet gebeele grootendeels vlakke 
land bestaat slecbts in bet aangegeven geval 
beboefte aan een rem. Daar, waar plaatselijk 
in meer gevallen een rem noodig is, kunnen 
de lagere besturen blijkens den aanbef dezer 
toelicbting er in blijven voorzien. 

Voor de overige artikelen wordt verwezen 
naar de overeenkomstige van § 2. 

§ 4. Bepalin_qen betreffende ,·i;j- of voertuigen, 
geene rnoto,·rijtuigen of rij,cielen 2ij11de. 

Art. 23. Ofschoon de vciligbeid ook bier 
in beginsel eene algemeene verplicbting tot 
bet voeren van licht eiscbt, is die verplicbting 
ter wille van den landbouw beperkt tot kunst
wegen, en vangt zij eerst een uur na zonsonder• 
gang aan. Verdere beperkingen, zooals bier 
en daar bestonden voor de zomermaunclen of 
in verband met den stand der maan, zijn 
ni et raadzaam geoordeeld wegens gevaar bij 
duistere weersgesteldheid. 

Verlicbting aan de linkerzijde is noodig in 
verband met den regel van rechts uitwijken. 

Bestaat plaatselijk, b. v. in bebouwde kom
men, beboefte aan meer verlichting en aan 
vroeger aanvang, clan kunnen de gemeente
besturen ook hierin blijven voorzien. 

Art. 24. Verwezen wordt naar art. 16. 

§ 6. Bepalingen betreffende ,·ijwielpaden. 

Art. 25. Blijkens art. 1, eub 4°., is de toe
pas elijkbeid van dit en volgende artikelen 
beperkt tot die rijwielpaden, welke zijn aan
gcduid door een kentecken, dat de Minister 
vaststelt. Het kenteeken beboeft niet uit
sluitend door bet openbaar gezag geplaat8t te 
worden ; dit kan ook ,net goedvinden van dat 
gezag geschieden door belangbebbenden. 

Het artikel beoogt het rijwielpad te be
schermen tegen bescbadiging. 

Art. 26. Daar bet rijwielpad bestemd is 
voor rijwielen en motortweewielers, moeten 

anderen het ten behoeve van deze verlaten, 
ook al leidt dit tot afwijking van de gewone 
regelen omtrent uitwijkcn (artt. 2, 3 en 4.) 

A.-t. 27. Ligt aan beide zijden van den weg 
een rijwielpad daarmede geme n, dan zullen 
tegenover het verkeer op den eigenlijken weg 
vam,elf de artt. 2, 3 en 4 worden nageleefd. 
Is er echter slechts een pad, en ligt dit voor 
een wielrijder of motorwielrijder links van 
den weg, dan zou bij, om een hem op den 
weg tegenkomend voertuig te passeeren, naar 
de gewone regelen het pad moeten verlaten 
om rechts uit te wijken. Dit ware minder 
billijk, en zou ook niet strooken met wat in 
werkelijkheid pleegt te gebeuren. Hierom 
stempelt het artikel het rijwielpad als afzon
derlijke weg tegenover den weg, waarlangs 
het ligt. Wielrijders en motorwielrijders 
mogen dus bet pad blijven berijden, ook al 
zouden zij tegenover bet verkeer op den hoofd
weg moeten afwijken van de gewone regelen. 

Art. 28. De verbouding tusschen de wet
tige gebruikers van het pad onderling zou 
geen bijzondere regeling bchoeven, wanneer 
alle paden breed genoeg waren om elkaar te 
passeeren. Evenzoo zullen de gewone regelen 
vanzelf gevolgd worden, als aan weer kanten 
vau den weg een pad voorbanden is. 

Is er maar aan een kant een pad, te smal 
om elkaar te passeeren, clan bandhaaft bet 
eerste lid daarvoor in beginsel den gewonen 
regel: de rijder, die voor naleving van art. 2 
geen voldoende ruimte vindt op het pad, 
moet h et verlaten. Bijzondere regeling is 
slech ts noodig p;eoordeelcl voor het geval, dat 
een rijwiel of motortweewieler een ander zoo
danig voertuig inhaa/t op een pnJ, dat voor 
beiden links van den weg ligt. Bij hand
having van den gewonen regel, art. 2, sub 
2<'. en 3°., zou de voorste rijder ,·echts moeten 
bouden, en dus bet pad moeten verlaten, ter
wijl de inbalende op het pad zou kunnen 
doorrijden. Dit zou eene minder billijke be
voordeeling zijn van den snelleren rijder, 
eene premie op snel rijden, vooral dus ten 
bate van de motorrijders, maar niet ten voor
deele der verkeersveil igheid. Beter scheen 
het, bezadigd rijden in de hand te werken, 
door den gewonen regel om te keeren voor 
het aangegeven bijzondere geval : de snellere 
rijder moet zijn oogenblik kiezen om bet pad 
te verlaten en rechts te passeeren. ln de 
praktijk zal bet trouwens veelal tocb reeds 
zoo gaan. Men herinnere zicb , dat deze 
regel enkel is voorgeschreven voor rijwiel
paden met reglementair kenteeken. 
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§ 6. St·raf-, overgangs- en slotbepali11gt.n. 

Art. 29. Hecbtenis is slecbts mogelijk ge
maakt in die gevallen, waar de overtreding 
geacht mag worden de veiligheid van bet 
verkeer meer onmiddellijk te scbaden. 

Art. 30. Deze overgangsbepaling beoogt 
bet afschaffen van hoorns en trompetten voor 
rijwielen te vergernakkelijken . 

Art. 31. Uit art. 1, sub 1°., volgt reeds, dat 
de voorschriften omtrent motorrijtuigen niet 
gelden voor motoren op spoor- en tramwegen. 
Hier is voor bet rollend materieel op deze 
in bet algemeen hetzelfde bepaald ten op
zicbte van de voorscbriften orntrent andere 
rij- en voertuigen. 

Art. 32. De korte titel stemt overeen met 
dien van art. 29 der wet. 

's Gravenhage, 13 November 1905. 

De Min. van Waterstaat, Handel rn Nijverheid, 
(get.) J. KRAUS. 

6 Novembe,· 1905. BESLUIT, boudende bepa
ling van bet tijdstip, waarop de Motor
en Rijwielwet 1995 (Staatsblad n•. 69) in 
werking treedt. S. :J95. 

Bepaald op l Januari 1906. 

6 November 1905. BESLUI1', boudende wijziging 
van bet Koninklijk besluit van 19 Januari 
1898 (Staatsblad n•. 25), tot vaststelling 
van een ige bepalingen van politie betref• 
fende bet gebruik maken van wegen, enz. 
onder bebeer van bet Rijk. S. 296. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid van 19 Juni 
1905, L•. P, Afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n•. 69); 

Den Raad van State geboord, advies van 
1 Augustus 1905, n•. 21; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
Minister voornoemd, van 31 October 1905, 
L•. K, Afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bet Koninklijk besluit van 19 Januari 1898 

(Staatsblad n•. 25), tot vaststelling van eenige 
bepalingen van politie betreffende bet gebruik 
maken van wegen, enz. onder bebeer van bet 
Rijk, te wijzigen als volgt: 

a. Artikel 9 vervalt. 
b. In artikel 12, eerste lid, worden de woor

den : ,,de artt. 2 tot en met 9" vervangen 
door de woorden : ,,de artt. 2 tot en met 8". 

c. In artikel 13a vervalt de aanbaling van 
artikel 9. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
.Nijverbeid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in bet Staatsblad geplaatst en 
in afscbrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

Raben-Steinfeld, den 6den November 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Wate,·staat, Handel en Nijverheid. 
(get.) J. KRAUS. 

(Ui(qeg. 12 Dec. 1905.) 

6 Nove11>ber 1905. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van bet Koninklijk besluit van 
13 Augustus 1891 (Staatsblad n•. 158), tot 
vaststelling van een algemeen reglement 
van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
sluizen, bruggen en daartoe behc>orende 
werken, onder bebeer van bet Rijk, ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
17 April 1894 (Staatsblad n°. 57), 23 April 
1897 (Staatsblacl n•. 105), 8 Juli 1897 (Staats
blad n•. 174) en 24 Juni 1905 (Staatsblad 
n•. 217). S. 297. 

WIJ WILHELJ\IINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en ijverheid van 5 Octo
ber 1905, n•. 154, Afdeeling Waterstaat ; 

Gezien de wet van ;!8 Februari 1891 (Staats-
blacl n°. 69) ; 

Gezien de wet van 31 December 1904 (Staats
blad n•. 305) tot overclracbt en overneming in 
bebeer en onclerhoud bij bet Rijk van cle 
buitenhnven te Middelharnis; 

Den llaad van tate geboord, advies van 
24 October 1905, n•. 21 ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 November 1905, L •. C, 
Afdeeling Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Koninklijk besluit van 13 Augustus 1891 

(Staatsblad n•. 158) tot vaststelling van een 
algemeen reglement van politie voor rivieren, 
kanalen, havens, sluizen, bruggen en daartoe 
behoorende werken, onder beheer van bet Rijk, 
gewijzigd bij de Koniaklijke besluiten van 
17 April 1894 (Staatsblad n°. 57), 23 April 1897 
(Staatsblad n•. 105), 8 Juli 1897 (Staatsblad 
n•. 174) en 24 J uni 1905 (Staatsblad n•. 217), 
nader te wijzigen als volgt: 

Artikel 1, derde lid , littera a, wordt gelezen 
als volgt: 

,,de havens te Moerdijk, Breskens, Vee-re en 
Delfzijl, de buitenbaven te Scheveni11gen, de 
buitenliaven te Middelharnis, voorzoover in 
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bebeer bij bet Rijk, en de havens der eilanden 
Terschelling, Vlieland , Wie,tingen, Urk en 
Marken". 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
<lit besluit, dat in bet Staalsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Raben -Steinfeld, den 6den November 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Min. van Waterslaat, Handel en Nijverheid, 
(get.) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 22 Nov. 1905.) 

10 November 1905. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 157 der booger
onderwijswet, van de afdeeling gymnasium 
van bet Bisscboppelijk College te Roer
mond, der vereenigiog Bisscboppelijk Col
lege gevestigd te Roermond. S. 298. 

W1 J WILHELMINA, uz. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 27 September 1905, 
n°. 6833/3, afdceling Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord. advies van 

31 October 1905, n°. 27; 
Gelet op bet nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 6 November 1905, 
n°. 8817, afdeeling Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de afdeeling gymnasium van h etBisschoppe

lijk College te Roennond der vereeniging 
Bisscboppelijk College, gevestigd te Roermond 
met in gang van 16 November 1905 voor een 
tijdperk van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met in achtneming der desbetreffende 
wettelijke voorschriften, aan hare leerlingen, 
die het onderwijs tot aan bet einde hcbben 
bijgewoond, een getuigschrif t van bekwaam
heid tot universitaire studien af te geven, dat 
met het getu igschrift, in artikel 11 der h ooger
onderw ijswet vermeld, wordt gelijkgestcld. 

Onze Minister van Binnenlaudsche Zaken 
is belast met de uitvoering van <lit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staalscowrant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezondeu aan den Raad van State. 

Baden-Baden, den l0den November 1905. 

(gel. ) WILHELMI A. 

De 11finisler van Binne-nla11dsche Zaken, 
(ge l.) P . RINK 

(Uitgeg. 23 Nov. 1905.) 

1305. 

November 1905. BESLUI'l' , tot aanwijzing, 
overeenkomstig art. 157 der booger-onder
wijswet, van : 

1°. de afdeeling gymnasium van het 
collegie St. Willebrord te Katwijk aan 
den Rijn ; 

2°. het Roomsch-Katholiek gymnasium 
te Amsterdam; 

~•. de afdeeling gymnasium van bet 
Canisius collegie te Nijmegen: S. 299. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Om,en Minister Yan 
Binneuland scbe Zaken van 27 September 1905, 
n°. 7272/3, afdeeling Onderwijs; 

Gclet op artikel 157 der hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

31 October 1905, n°. 28 ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 6 November 1905, 
n°. 8818, afdeeling Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
na te noemen gymnasia der St. Willebrordus 

stichting, gevestigd te Amsterdam met ingang 
van 16 November 1905 voor een tijdperk van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften, aan hunne leerlingen, die het 
onderwijs tot aan bet einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot univer
sitaire studien af te geveu, dat met het getuig
schrift, in art. 11 der hooger-onderwijswet 
ve rmeld , wordt gelijkgesteld : 

1°. de afdeeling gymnasium van bet collegie 
St. Willcbrord te Katwijk aan den Rijn; 

2°. het Roomsch -Katholiek gymnasium te 
Amsterdam ; 

3°. cle afdecling gymnasinm van het Canisius 
collegie te Nijmegen. 

Onze Minister van BinnenlandEche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Slaatsblad en in de Slaatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afscbritt zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Baden-Baden, den l0den ovember 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister ·van Binnenlandsche Zaken, 
(get .) P . RINK. 

(Uitgeg . 23 Nov. 1905.) 

10 lfoi-e-mber 1905. BEsLUIT, tot aanwijzing, 
o,·ereen komstig art. 157 der hooger-onder• 
wijswct, van het gymnasium te Rolduc, 
verbonden aan de eerste afdceling van bet 
Sem inarie van het bisdom van Roennond, 
gevestigd te R o/due, gemeente Kerkrade. 
S. 300. 

:JO 
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WIJ WILHELMINA, J,JNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 September 1905, 
n•. 6919/3, afdeeling Onderwijs ; 

Gelet op art. 157 der hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

31 October 1906, n°. 29); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

Minister van Binnenlandsche Zaken van 6 No 
vember 1905, n°. 8819, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het gymnasium te Roliluc, verbonden aan 

de eerste afdeeling van het Seminarie vau het 
bisdom van Roennond, gevestigd te Rolcluc, 
gemeente Kerlcrade, met ingang van 16 Novem• 
ber 1905 voor een tijdperk van zes jaren aan 
te wijzen als bevoegd om, met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften, 
aan zijne leerlingen, die het onderwijs tot aan 
het einde hebben bijgewoond, een getuigsch rift 
van bekwaamheid tot uni versitaire studien a£ 
te geven, dat met het getuigschrift, in art. 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad vau State . 

Baden-Baden, den lOden November 1905. 

(.f]et. ) WILHELMlN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zalcen, 
(.f]et.) P. RINK. 

(Uitgeg. 23 Nov. 1905.) 

10 November 1905. BESLUIT, houdende ont
heffing van het nog niet vervuld gedeelte 
van den diensttijd, van een ingelijfd Jote
ling, die, ware hem ter gemeente-secretarie 
geen onjuiste inlichting verstrekt, aan
spraak op vrijstelling had kunnen doen 
gelden, wegens broederdienst. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 October 1905, 
n•. 1489 M., afdeeling Militie en Schutterijen, 
en van Onzen Minister van Oorlog van 4 
November 1905, VIIde afd., n°. 92, betref
fende een verzoek van G~JRARDUS JOHANNES 
WENTELER, te Weesp, als Joteling voor de 
lichting van 1900 uit die gemeente, onder den 
naam GROOT AvERLA, ingelijfd bij bet 7dc re· 
gement infanterie, om ontheffing van vorderen 
werkelijken dienst bij de militie; 

Overwegende : 
dat adressant in 1899 voor de militie is in

geschreven te Weesp ten name zijner moeder 
GROOT AvERLA, omdat hij, als zijnde geboren 
na de ontbinding van het huwelijk zijner ouders, 
beschouwd werd als een natuurlijk kind; dat 
echter ter gelegenheid van zijn huwelijk op 
25 Mei 1905 is gebleken, dat hij had behooren 
te worden ingeschreven onder den naam WEN· 
TELER, vermits hij is geboren binnen 300 
dagen na de ontbinding van het huwelijk zijner 
ouders JACOBUS JOANNES WENTELER en 
JoaANNA WILHELMINA ELISABETH GROO'J' 
AvERLA en dus ingevolge art. 305 in verband 
met art. 310 van het Burgerlijk Wetboek is 
een wettig kind ; 

dat adressant behoort tot een gezin van 
drie broeders en halfbroeders, van wolke de 
beide oudsten op het tijdstip dat de militie
raad uitspraak omtrent hem deed meer dan 
vijf jaren als vrijwilliger bij het leger hier te 
lando hadden gediend ; 

dat hij mitsdien op grond van art. 48 in ver
band met art. 50, 2a, en met de eerste zinsnede 
van art. 54 der wet van 19 Augustus 1861 (Staats
blad n°. 72) aanspraak had kunnen maken op 
vrijstelling van militiedienst wegens broeder
dienst ; 

dat hij echter door den militieraad bij on
herroepelijk geworden uitspraak tot den dienst 
is aangewezen, vermits door hem of van 
zijnentwege geen reden van vrijstelling was 
ingebracht, noch bewijsstukken tot stav ing van 
eenig recht op vrijstelling waren ingediend; 

dat een en antler het gevolg is gewecst van 
de hem ter gemeente-secretarie van Weesp 
verstrekte onjniste inlichting, dat hij was een 
natunrlijk kind en dus geen recht op vrij
stelling kan doen gelden, zoodat het getuig
schrift model n•. 10 vastgesteld bij het thans 
vervallen Koninklijk besluit van 17 Februari 
1870 (Staatsblad n°. 34) niet werd opgemaakt: 

dat bet onder deze omstandigheden niet bil
lijk zou zijn, adressant tot verderen werke 
Jijken dienst bij de militie te verplichten; 

Gev.ien de derde zinsnede van art. 113 der 
Militiewet 1901 (Staafsblad n•. 212 van 1901, 
n•. 293 van 1903); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan GERARDUS JOHANNES WENTELER, te 

Weesp, als loteling voor de lichting van 1900 
nit die gemeente, onder den naam GROOT 
AvERLA, ingelijfd bij het 7de regement infan
terie, ontheffing van den werkelijken dienst 
bij de militie voor het nog onvervuld gedeelte 
van zijn diensttijd te vorleenen. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
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en Oorlog, zijn ieder voor zooveel hem aan• 
gaat, belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in de Nederla11dsche Staatscourant zal wor· 
den geplaatst. 

Baden-Baden, 10 November 1906. 
(get.) WILHELl\UN A. 

De Minister van Binnenlandsche Za/cen, 
(ge t.) P . RINK. 

De Minister van Oorlog, (get. ) H. P. STAAL. 

10 Nove1nbe1· 1906. BESLUI'.l', houdende beslis
sing dat zoolang niet vooruitzicht bestaat 
dat de vermindering van het aantal school• 
gaande kinderen eenigszins duurzaam zal 
zijn, niet tot vermindering van het wet
telijk vereischt aantal onderwijzers be
hoort te worden overgegaan. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Pannerden, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land dd. 11 April 1906, n°. 143, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van dien 
raad dd. 19 J anuari te voren, n°. 161, waarbij 
met ingang van 1 April 1906, H. l\L SMITS 
is ontslagen als onderwijzer aau de openbare 
lagere school te Pannerdeu; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
26 October 1906, 11°. 201; 

Op de voordracht van Onzeu Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 November 1906, 
n°. 8696, afd. ond•.; 

Overwegende, dat het raadsbesluit genomen 
is op grond dat op 15 Jauuari 1906 het getal 
kinderen dat op genoemde school als werkelijk 
schoolgaande bekend stood, beneden 146, na
melijk tot 143 was gedaald, zoodat ingevolge 
art. 24 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs met eene onderwijskracht minder 
kon worden volstaan ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland op 
11 April 1906 hunne goedkeuring aau het be
sluit hebben onthoudeu, uit overweging, dat 
het gebruik makeu van de bevoegdheid om 
het aantal onderwijzers terug te brengen tot 
het bij de wet voorgeschreveu minimum, 
moet geacht wordeu te zijn in strijd met de 
belangen van het onderwijs als niet is aan te 
nemen, dat de vermindering van het aantal 
schoolgaande kinderen eenigszius duurzaam 
zal zijn, wijl eene berhaalde verandering in 
het aantal onderwijzers en dientengevolge 
in de verdeeling van het hun toevertrouwde 
onderwijs een ongunstigen invloed moet 
oefenen op den geregeldeu gang van bet on-

derricbt dat aan de kinderen wordt verstrekt; 
dat bedoeld geval zich op deze school voor
doet, aangezien, terwijl haar aantal leerlingeu 
op 1 December 1904 nog 148 bedroeg, naar 
de bericbten van bet scbooltoezicht mag 
worden aangenomen dat dat getal op 1 Mei 1906 
tot ten m inste 161 zal stijgen en in normale 
omstandigheden voortdurend bet cijfer van 
146 zal overschl'ijden ; 

dat de gemeenteraad van Pannerden, bij 
Ons in beroep gekomen beeft aangevoerd, dat 
burgemeester en wetbouders alvorens bet voor
stel tot ontslag van dezen onderwi,izer bij den 
raad in te dienen, een grondig onderzuek bebbeu 
ingesteld uaar bet aantal kinderen , dat op 
1 Mei ter school zou gaan, waarbij bleek, dat 
dit beneden 145 zou blijven; dat de school 
op 1 Mei 1906 door slechts 144 kinderen be
zocbt werd; dat op 15 Januari 1903, 1904 en 
1905, als werkelijk scboolgaande bekend ston
den 140, 146 en 144 kinderen, waaronder in 
1904 nog 3 kinderen waren uit eene andere 
gemeente, nl. Herwen-en-Aerdt, uit welke 
gemeente than geene kinderen meer op de 
openbare lagere school te Pannerden worden 
toegelaten; dat het getal kinderen op 15 Ja
nuari 1906 zeer zeker niet meer, maar waar
schijnlijk minder zal zijn dan 144, evenals op 
1 Mei 1906; wesbalve de gemeenteraad Ons 
verzoekt, het besluit van Gedeputeerde taten 
te vernietigen en bet raadsbesluit alsnog goed 
te keuren; 

Overwegende, dat weliswaar de verwacbting 
van Gedeputeerde Staten, dat het aantal leer
lingen van deze school op 1 Mei 1905 ten 
minste 151 zoude bedmgen, niet is verwezen
lijkt - maar dat voorshands toch niet is aan 
te uemen, dat bet aantal schoolgaande kinderen 
eenigszins duurzaam beneden de 145 zal 
blijven; 

dat voor het overige de gronden, waarop 
bet bestreden besluit rust juist zijn; 

Gezien de wet tot regeling van bet lager on
derwijs; 

Hebben goedgevondeu en verstaan: 
het iugestelde beroep •origegrond te ver

klaren. 
Onze Minister van Binuenlandscbe Zaken 

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

10 November 1905. B};SLUIT van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
boudende vaststelling van bepalingen be
treffende de afmetingen , de kleur, bet aan. 
brengen en het verlicbten der nummers 
met letter voor motorrijtuigen . (Staats
coi..-ant, van 24 November 1905, n°. 276.) 

30* 
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De Minister -an Waterstaat, Handel en 
N ijverheid ; 

Gezien art. 9, eerste lid, sub 1°. der Motor
en Rijwielwet 1905 (Staatsblad n•. 69) ; (1) 

Heeft goedgevonden : 
Vast te stellen de volgende 

BEP ALINGEN betrejfende de af,neti,ngen, 
de kleur, het aanbrengen en het verlichten 
d!'r nunwiers met letter voor 1notor1·ijtuigen. 

§ 1. MOTORRIJTUIGJtN OP MJJ:ER DAN DRIE 

WIELEN, BENEVENS MOTORRIJTUlGEN OP 

DRIE WIELEN MET MEER DAN TWEF. 

ZITPLAATSEN. 

Art. 1. Het nummer met letter mag niet 
anders worden aangebracht dan in witte 
teekens op donkerblauwen grond volgens 
achterstaande modellen. 

De letter mag niet anders worden geplaatst 
clan betzij boven, betzij v66r bet nummer, in 
bet laatste geval daarvan te bah-er hoogte 
gescbeiden door eene horizontale streep, een 
en antler volgens achterstaande voorbeelden. 

Naast nummer of letter mag geen antler 
kenteeken worden geplaatst. 

2. De afmetingen ten opzichte van de 
cijfers en de letter moeten zijn ten ,ninste: 

boogte. . 90 m .M. 
breedte (bebalve van cijfer 1). 6b 
dikte overal (beboudens geringe 

afsehuining aan uiteinden, 
volgens modellen). 15 

lengte der borizontale streep . 15 
dikte dier streep . 10 
ruimte tusschen verschillende 

teekens. 15 
Bij groote afmetingen worden alle aange

geven minimum-afmetingen naar evenredig
beid verboogd. 

3. Het nummer met letter moet worden 
aangebracbt zoowel aan de voor- als aan de 
achterzijde van het rijtuig en niet anders clan 
betzij door aanhecbting, in vasten stand, van 
recbtboekige metalen platen, hetzij door 
schilderen op recbtboekige velden. 

4. De kleur van plaat of veld rondom en 
binnen nummer of letter mag geen andere 
zijn clan donkerblauw. 

Langs de boven- en benedenranden moet 
eene boogte van ten minste 10 mM., langs de 
zijranden eene breedte van ten 1ninste 15 mM. 
buiten de teekens overblijven. Deze maten 

(1) Bij besluit van 6 November 1905, S. 295, 
is bepaald dat de Motor- en Rijwielwet in 
werking treedt op 1 Januari 1906. 

worden bij a1'metingen der teekens boven de 
minima van art. 2 naar evenredigbeid ver
boogd. 

5 . Tusschen een half uur na zonsonder
gang en een half uur v66r zonsopgang moet 
het nummer met letter aan de achterzijde 
van het rijtuig helder verlicht zijn, hetzij 
door bescbijning, hetzij door middel van een 
transparant. 

§ 2. MOTORRIJTUIGEN OP DRIE WIELEN MET 

NIE'l' MEER DAN TWEE ZITPLAATSEN JJ:N 

MOTORRIJTUIGEN OP TWEE WIELEN. 

6 . Ten opzichte van het nummer met letter 
zijn art. 1 en art. 2 van toepassing, doch met 
verlaging van de in art. 2 gevorderde mini
mum-afmetingen tot de belft. 

7. Het nummer met letter mag niet anders 
worden aangebracht clan zoodanig, dat het 
links en rechts van de richti,ng van het rijtuig 
zichtbaar is en we!: 

a. hetzij aan weerskanten op eene metalen 
plaat, welke aan de voorzijde van het rijtuig , 
in vasten stand , recht en ongeveer horizon
taal vooruitsteekt; 

b. hetzij aan weerskanten van het voorge
deelte eener benzinebewaarplaats of dergelijk 
voorwerp, indien dit voorgedeelte zicb vlak 
acbter bet balhoofd bevindt. 

Indien in bet geval a de plaat ongeveer 
boven bet voorwiel komt, zonder daarvan 
door een spatscherm gescheiden te zijn, moet 
de afstand tusschen plaat en wielband ten 
,ninste 10 c.M. bedragen. 

In het gevul b geschiedt het aanbrengen 
hetzij door aanbechting, in vasten stand, van 
recbtboekige metalen platen, betzij door 
schilderen op rechthoekige velden. 

8. Op de kleur en de randen van plaat of 
veld is art. 4 van toepassing, doch met ver
laging van de aldaar gevorderde minimum
afmetingen tot de helft. 

§ 3. SLOTBEPALINGEN. 

9 . Met nadruk wordt e,· aan herinnerd, dat 
volgens de wet het nu,n,ner met letter steeds 
b e h o o r I ij k z i c h t b a a r ,noet zijn, en dat 
overtreding van dit en van bovenstaande voor
schriften wordt gestraft niet hechtenis van ten 
hoogste dertig dagen of geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gi,lden. 

10. Deze bepalingen kunnen worden aange
haald onder den titel .,Motor-kenteekenbe
sluit", doch met bijvoeging van bet jaar en 
den datum van de Staatscourant, waarin z ij 
zijn geplaatst. 

's Gravenhage, 10 ovember 1905. 
De Minister voornoemd, (get.) J . KRAUS. 
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MODELLEN 

12345 
67890 

GRON/NCEN B ZEELAHO 13 
FRIE-SLANI) (;] UTRECHT (!I 
/JRENTHE (i] CELDERLANI) ~ 
OVER/tlSSEL (i HOORO·BRABANT m) 
IIOORO·HOLLAIID [8 LI/JIBURO ~ 
ll/lD ·HOLLA/tD [I) DEP.4RTEltfENT ID 

VOORBEELDEN 

A 
324 

A-678 
( 1/ 2 origineele grootte.) 

Behw rt bij de beschikking van den Ministe,· van Wate,·staat, Handel 
en Nijverheid van 10 Novenibe,· 1905, betrejfende de uitvoering 
i•an Art. 9, eerste lid, su b 1°. der Moto,·- en Rijwielwet 1905 
(Staatsblad n°. 69) . 
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MO DELLEN , behoorende bij de beschikking van den Minister van 

W aterstaat, Handel en Nijvet·heid van 10 November 1905, betreffende 

de uitvoering van art. 12 der Motor- en Rijwielwet 1905 (Stbl. n°. 69) . 

MODEL I. 

NUMMERBEWIJS. 

A. A£ te geven door de Commissarissen der Koning in. 

K 1 e u r: Grljs . 

Motor- en Rijvvielvvet 1905 (Staatsblad n°. 69). 

Afgegeven aan 

wonende te 

V olgn ummer .. 

Letter . 

NUMMERBEWIJS 
VO OR MO TORRIJTUIG. 

den . 190 . 

De Co,nmissaris der Koningin in de 

provincie 

B. Af te geven door den Minister van ·waterstaat, Handel en Nijverheid. 

Kleur: Blauw. 

Overigens als A, met de noodige wijziging boven de plaats der onderteekening. 

MODEL II. 

REGISTER VAN HOUDERS VAN NUMJ'IIERBEWIJZEN . 

.!. 
Aan-Volg- N aam en voornamen i 5 Datum van nummer Woonplaats. "" merkingen of van den = 

~ motor- -;;; afgifte. 
rijtuig. eigenaar of bonder. " verwijzingen. 

~ 

• 
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MODEL III . 

R IJBE WIJ S. 

A. Af te goven door de Commissarissen der Koningin. 

K I e u r : Groen 

Motor- en Rijw-ielw-et 1905 (Staa tsblad N °. 69). 

R IJ 8 E W IJ S 

voor het besturen van ~ot?rtw~ewielers . , ) 
motorr1Jtmgen 1n het algemeen 

Afgegeven aan 

oud ... . jareu, wonende te 

den 190 . 

De Commissaris de,· Koningin in de 

provincie ... 
Jaamummer 

') Schrappen hetgeen n iet wordt toegepast. 

B. Af to geven door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverhoid. 

Kleu r: Geel. 

Overigens als A , met de noodige wijziging boven de plaats der onderteekening. 

MODEL IV . 

REGISTER VAN HOUDEHS VAN RIJBEWIJZEN. 

Jaar- Naam en Datum en jaar Datum Aan-

voornamen van vVoonplaats. merkingen 
nummer. van geboorte. van afgifte. of ver· 

den houder. wijzingen . 

471 
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M O D E L V. 

ACHTDAAGSCH RTJBEWIJS. 

Af te geven door de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen. 

Kl e ur: Oranje. 

Motor- en Rijvvielvvet 1908 (Staatsblad 11 ° . 69\. 

ACHTDAAGSCH RIJBEWIJS 
motortweewieler s , 

voor het b eaturen van mot orr ijtuigen in h et algemeen' ) 

geldig tot en met . l!JO 

Afgcge,·en aan 

oud .... .. j:nen, wonende te .. 

. .......... den 190 . 

De Ontvange,· der invoerrechten en accijnzen , 

Kenteeken van het 

motorrijtuig 

1) Schrappen hetgeen niet wordt toegepast. 

10 Novembe,· 1905. BESLUI'l' van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
boudende uitvoer ing van art. 12 der Motor• 
en Rijwielwet 1905, Staatsblad n°. 69. (Staats
cowrant van 24 November 1905, n°. 276.) 

De :Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid; 

Gezien art. 12 der Motor· en Hijwielwet 
1905 (Slaatsblad n°. t,9); 

Heeft goedgevonden ter uitvoe.ring van ge
noemd artikel vast te stellen de volgende 
voorschriften : 

§ 1. NUMMERBEWIJZ~'.N. 

Art. 1. De eigenaar of houder van een 
motorrijtuig, die opgave van een nummer met 
letter verlangt·, richt emie schriftelijke aan
vrage tot den Commissaris der Koniugin iu 

de provincie zijner woonplaats, of, ingeval 
de aanvrager in bet buitenland woont, tot 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid, 

Daarbij worden naam , voomamen en woon
plaats medegedeeld. 

2 . Voor elk rijtuig wordt den aanvrager een 
afzonderlijk unmmer met letter opgegeven. 

Echter kan een nummer met letter voor 
meer dan een rijtuig W<.'rden opµ;egeven op 
aanvrage van fabrikanten van en handelaren 
in motorrijtuigen en in andere dergelijke ge
vallen, waarin de verplichting tot het voeren 
van een afzonderlijk nummer voor elk rijtuig 
zou kunneu leiden tot belemmering van be
drijf. 

Bij eene aanvrage, als bedoeld in het vorig 
lid, geschiedt mededeeling, behalve rnn uaarn, 
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voornamen en woonplaats, van de gronden, 
waarop de meervoudige nummering wordt 
verlangd, en van bet getal der te nummeren 
rijtuigen. 

3 . De opgave van een nummer met letter 
geschiedt door afgifte van een nummerbewijs 
volgens model I. 

Bij nummoring van meer dan een rijtuig 
met eenzelfde nummer volgens art. 2 worden 
evenveel meer exemplaren van bet nummer· 
bewijs afgegeven. Het getal rijtuigon wordt 
daarin niet vermeld. Bij latere vermeerdering 
van zoodanig getal rijtuigen worden op aan
vrage van den belanghebbende evonveel meer 
oxemplaren van bet nummerbewijs afge• 
ge,,en. 

4. Een reeds opgegeven nummer met letter 
kan opnieuw worden opgegeven, indien bet 
vroegere nummerbewijs, met daarvan afge• 
geven meerdere exemplaren (art. 3), is of 
wordt overgelegd. 

De overgelegde vroegere bewijzen worden 
niet teruggegeven; in het register (art. 7) 
worden zij als vervallen vermeld. 

5. De letters ziju voor: 
Groningen A 
Fries land. B 
Drenthe . 
0 verijssel. 
N oordholland 
Zuidbolland. 
Zeeland . 
Utrecht . 

D 
E 
G 
H 
K 
L 

Gelderlaud :i\1 
Noorbrabaut N 
Limburg. P 
Departement R 

6. Bij het nummerbewijs wordt afgegeven 
een afdruk van de Ministerieele bepalingen 
betreffende de afmetingen, de kleur, het aan• 
brengen en bet verlichten van nummer en 
letter. 

7. Een register van houders van nummer· 
bewijzen wordt aan elke provinciale griffie 
en aan bet Departementvan Waterstaat, Handel 
en Nijverheid aangelegd volgens model II. 

§ 2. RIJBEWIJZEN. 

8 . Rij die afgifte van een rijbewijs voor 
het besturen van motorrijtnigen verlangt, 
richt eene schriftelijke aanvrage tot den 
Comrnissari s der Koningin in de provincie 
zijner woonplaats, of, ingeval bij in bet buitcn
land woont , tot den Minister voornocmd. 

Daarbij worden naam, voornamen en woon• 
plaats medegedeeld en een uittreksel uit bet 
geboorteregister of eenig ander bewijsstuk be-

treffende jaar en datnm van geboorte over· 
gelegd. 

9. Zoodra bet Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverbeid mcdedeeling heeft ont• 
vangen van eene ve roordeeling tot de straf 
van ontzegging (art. 20 der wet), wordt bier• 
van onverwijld kennis gegeven aan de Com· 
missarissen der Koningin. 

10. I s van bet bereikt zijn van den ver· 
eischten leeftijd en van bet niet Joopen van 
een ontzeggingstermijn (art. 20 der wet) ge
bleken, dan wordt bet rijbewijs afgegeveu 
volgens model III en wel: aan personen, die 
den leeftijd van zestien, doeb niet dien van 
acbttien jaren bebben bereikt. voor het be
sturen van motortweewielers, en aan personen, 
die den leeftijd van aehttien jaren hobben be • 
reikt, voor bet besturen van motorrijtuigen 
in bet algemeen. 

11. Een register van bonders van rijbe· 
wijzen wordt aan elke provinciale griffie en 
aan bet Departement van Waterstaat, Handel 
en ijverheid aangelegd volgens model lV. 

De houders worden daarin aangeduid door 
nummering, welke iecler jam· opnieuw aan
vangt. 

§ 3. REKENDMAKING VAN DEN INHOOD DER 

REG[STERS. 

12. Aan hot eindo van den laatsten werk
dag van iedere week wordt aan elke provin
eiale griffie, voor elk register afzonderlijk, 
een uittreksel daaruit opgemaakt, inhouclende 
de nieuwe gegevens, welke in de afgeloopen 
week zijn opgenomen. 

In bet uittreksol omtren t de nummerbe
wijzen worden de wijzigingen, welke in de 
vroegere gegevens 7,ijn aangehracht, in de 
Jaatste kolom vermeld, indien zij opnieuw op
gegeven nummers (art. 4) betreffen, en overi
gens aan den voet. 

13. De uittreksels worden onverwijld zonder 
begeleidenden brief in tweevoud opgezonden 
naar bet Departement van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, aldaar vermeerderd met de 
gegevens van bet Departement en op de ge• 
bruikelijke wijze bekend gemaakt. 

In de bekendmakingen worden veroor
deelingen tot de straf van ontzegging (art. 20 
der wet) vermeld. 

§ 4. ACHTDAAGSCHK RIJBEWIJZEN. 

14. Aan den bestuurder van een motorri.i• 
tuig wordt, bij inkomst bier to lande zonder 
dat bet rijtuig is voorzien van een nurnmer 
met Jetter, als bodoeld in art. 1, en zonder 
dat de in de artt. 2 en 8 bedoelde bewijzen 



474 13 NOVEMBElt 1905. 

zijn afgegeven, een acbtdaagscb rijbewijs af
gegeven door de ambtenaren , dienst doende 
aan bet kantoor der invoerrechten, waar de • 
donane-formaliteiten worden vervuld. De af
gifte kan niet gescbieden dan nadat de be
stuurder zijn naam, voornamen, woonplaats, 
alsmede jaar en datum van geboorte beeft 
rnedegedeeld. 

Bij twijfel omtrent het tijdstip van geboorte 
kan vertooning van eenig bewijsstuk worden 
gevorderd. 

t 5. Is van bet bereikt zijn van den ver
eischten leeftijd en van bet niet loopen van 
een ontzeggingstermijn (art. 20 der wet) ge
bleken, dan word t het rijbewijs afgegeven 
volgens model V, en we!: aan personen, die 
den leeftijd van 16, doch niet dien van 18 
jaren hebben bereikt, voor bet bestnren van 
motortweewielers, en aan personen, die den 
leeftijd van achttien jarcn bebben bereikt, 
voor het besturen van motorrijtuigen in het 
~lgemeen. 

Alvoreus bet rijbewijs af te geven wordt 
daarin vermeld het op of aan bet rijtuig aan
gebracht buitenlandsch nummer met letter, 
of ander kenteeken. 

16. Bij afgifte van het rijbewijs wordt 
van de volgens art. 15 verkregcn gegevens en 
van het daarin vermeld buitenlandseb ken
teeken aanteekening gehouden. 

Een afschrift van de aanteekcningen wordt 
iederen Woensdag en Zaterdag zonder hege
leidende brief opgezonden naar het Departe
ment van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

§ 5. SLOTBEPALING. 

17. Doze voorscbriften kunnen worden aan
gebaald onder den titel ,,Motor-registreerbe
sluit", doch met bijvoeging van bet jaar en 
den datum van de Staatscourant, waarin zij 
zijn geplaatst. 

's Gravenhage, 10 November 1905. 
De Minister voornoemcl, 

(get.) J. KRAUS. 

13 November 1905. BESLUI'l', houdende voor
scbriften voor de verzending, vrij van 
briefport, van stukken opgemaakt tenge
volge van de wet van 22 Mei 190!5 (Staats
blad n°. 143), houdende bepalingen tot be
Yeiliging hij het uitvoeren van bouwwerken 
onder grooteren dan den atmosfer ischen 
druk. S. 301. 

vVIJ WILHELMINA, 1rnz. 

Gelet op artikel 16 der wet ,an 22 Mei 1905 
(Staatsblacl n°. 143), houdende bepalingen tot 

beveiliging bij het uitvoeren van bouwwerken 
onder grooteren dan den atmosfe rischen druk; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 6 No
vember 1905, 11°. 4795, Posterijen en Telegrafie ; 

Hel.Jben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de voorschriften van het 

Koninklijk besluit van 19 December 1892 
(Staatsblacl n°. 284), gewijzigcl bij dat van 
12 Januari 1904 (Staatsblacl n°. 8), betreffende 
de vrijstelling van briefport, YOOr zooveel be
treft de urtikelen 2 tot en met 9, mede van 
toepassing znllen zijn op de stukken, welkc 
ingevolge de l>ovenaangehaalde wetsbepaling 
door belanghebbenden portvrij per post worden 
verzonden; met dien verstande, dat deze 
stukken, in plaats van de aanduiding ,.dienst", 
bedoeld in artikel 3 van eerstgenoemd besluit, 
behooren te dragen een der opschriften ,,vrij 
van port ingevolge de caisonwet", of ,,vrij 
van port ingevolge artikel 16 der wet van 
22 Mei 1905 (Staatsblacl n°. 143), boudende 
bepalingen tot beveiliging bij het ui tvoeren 
van bouwwerken onder grooteren clan den 
atmosferischen druk" ; dat, voor zoover de 
stukken niet afkomstig zijn van ambtenaren 
of autoriteiten, de waarmerking door den af
zender kan plaats vinden door vermelding 
van zijn naam en woonplaats, bekracbtigd 
door zijne handteekening; en dat in hat eerste 
lid van nrtikel 9 van het eerstgenoemde besluit, 
in plaats van de woorden ,,de vrijstellingen 
van port door de ambtenaren en autoriteiten 
aan wie zfj zijn verleend" zal worden gelezen : 
,,de vrijstelling van briefport, verleend bij 
bovengenoemde wet". 

Onze voornoemde Minister is belast met dA 
uitvoering Yan dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscowrant zal worden 
geplaatst, en waarvan afsch rift zal worden 
gezonden aau Onze Minister van Binnenland
sche Zaken. 

Stuttgart, den 13den November 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De llfin. van Waterstaat, Handel ev Nijve-rheid, 
(get.) J . KRAUS. 

(Uitgeg . 2 Dec. 1905.) 

13 November 1905. BESLUIT, ter uitvoering van 
artikel 48 der wet totregeling van het lager 
onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst is 
bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 
26 J uni 1905 (Staatsblad n°. 219). S. 302. 

WIJ "WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 26 September 1905, 
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n•. 8416, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit; 

Overwegende, dat door Ons voorschriften 
moeten worden gegeven tot uitvoering van 
artikel 48 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Koninklijk besluit nu 26 Juni 
1905 (Staatsblad n•. 219) ; 

Dru Raad van State gchoord, advies van 
31 October 1905, n•. 24; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemdcn Minister van 8 November 1905, 
n•. 9681, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit; 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop in wer• 

king treedt de wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad 
n•. 151), vast te stellen de 11avolgende bepa
lingen ter uitvoering van artikel 48 der wet 
tot regeling van het Jager onderwijs, waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besJuit van 26 Juni 1905 (Staats· 
blad n•. 219): 

Art. 1. Jaarlijks in de eerste belft der 
maand Februari doen Gedeputeerde Staten aan 
Onzen Minister, die met de uitvoering der 
wet tot rcgeJing van het Jager onderwijs is 
belast, opgaaf, van de op l Januari van dat 
jaar in de onderscheidene gemeenten hunner 
provincie gevestigde openbare lagere scholen. 

Die opgaaf vermeldt: 
1°. de gemeente en de plaats in de ge• 

meente, waar elke school is gevestigd, zoomede 
de klasse der tabel, bedoeld in artikel 5 van 
de wet tot regeling der personeele belasting 
van 16 April 1896 (Staatsblad n•. 72), Jaatste
lijk gewijzigd bij de wet van 14 Juli 1904 
(Staat.Yblad n··. 146), waartoe de gemeente of 
het gedcelte der gemeente, waarbinncn de 
school is gevestigd, behoort; 

2°. hei aantal kinderen, dat aan elk der 
sub l°. bedoelde scholen op den vijftienden 
dag der ma:rnd Januari van dat jaar als wer
kelijk schoolgaande bekend stond : 

a. in totaal. 
b. van zes jarcn en daarbovcn; 
3°. de vakken, waarin aan elk dier scholen 

onderwijs wordt gegeYen; 
4°. het bedrag van het schoolgeld, dat per 

jaar en per leerling geheven wordt, voor icdere 
school afzonderlijk ; 

5°. het aantal ondenvijzers dat, ingevolge 
bet bepaalde bij de artikeJen 23 en 24 der wet, 
aan eJke school moet verbonden zijn en inge
volge artikel 48, eerste lid, sub 1 °., laatste 
alinea, voor de berekening van Rijksbijdrage 
iu aanmerking komt; 

6°. het aantal onderwijzers aan elk der 
scbolen op 1 J anuari van dat jaar verbonden 
boven bet minimum bij art. 24 der wet ge
steld, voor zoover dat voor de berekening der 
Rijksbijdrage in aanmerking komt; 

7°. het aantal der mannelijke onderwijzers 
tot bijstand van het hoofd, die op 1 J anuari 
van dat jaar den leeftijd van acht en twintig 
jaren hebben bereikt en op dien datum hetzij 
gehnwd waren, hetzij als weduwnaar inwonende 
minderjarige kinderen hadden, voor zoover 
dat aantal onderwijzers voor Rijksbijdrage in 
aanmerking komt: 

8°. de som, door bet Rijk overeenkomstig 
urtikel 48 der wet verscbuldigd voor de onder
wijzers sub 5, 6 en 7 bedoeld, per school en 
per gemeente. 

Scbolen, waar het schoolgeJd tacbtig gulden 
of meer per leerling en per jaar bedraagt, 
worden in die opgaaf niet opgenornen. 

2 . Onze voornoemde Minister stelt bet 
voorschot vast, waarop elke gemeente over 
een dienstjaar aanspraak heeft en doet daar
van mededeeling aan de Algemeene Reken· 
kamer en aan Gedeputeerde Staten. 

Van dit voorscbot wordt telken drie maan
den na de vaststelling, door bet Rijlc aan de 
gemeente een vierde gcdeelte uitbetaald. 

3. Bi,i het verschijnen van een betalings· 
termijn ten lastc Yan de gerneentc voor de 
voldoening van de kosten van het stichten, 
verbouwen of aankoopen van schoollokalen 
en nadat bij de gemeente zal zijn ontv:rngen 
de declaratie ter invordering van het deswege 
verschuldigde. zendt bet bestunr der gemeente 
aan Gedeputeerde Staten eenc declaratie in 
van hetgeen door het Rijk aan de gerneente 
verschnldigd is voor de vergoeding van 25 
pet. van bet bedrag dier kosten. 

Het p;emeentebestuur voegi daarbij een ge· 
waarrnerkt afsch rift van de decJaratie ,an 
den aannemer van bet stichten of verbouwen 
van het schoollokaal of van den verkooper van 
bet schoollokaaJ of bet daartoe bestemd ter· 
rein en voorzict dat stuk vooraf van eene ver
lclaring ten blijke, dat hetgeen de aannemer 
of verkooper te dier zake aan de gemeente in 
rekening brengt, deugdelijk ve rschuldigd is. 

Gedeputeerde Staten zendeu de declaratie 
met hare bij lagen aan Onzen ,oornoemden 
Minister, voorzien van hunne daarop te stelleu 
verklaring, ten blijke nit welke begrooting der 
gemeeute de kosten, waarvan in die declaratie 
25 pet. als vergoecling nan bet Rijk wordt in 
rekening gebracht, te betulen zijn. 

De betaling der declaratien geschiedt binnen 
vier weken nadat zij bij Onzen voornoemden 
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Minister zulleu zijn overgebracht eu door 
dezen in orde zijn bevonden. 

4. Indien een gemeeµtebestuur besluit voor 
het stichten van schoollokalen grond te ge
bruiken, welke reeds v66r het tijdstip, waarop 
tot de stichting wordt besloten, eigendom der 
gemeente was, zendt dat bestuur binnen een 
maand nadat op het bestek, overeenkomstig 
artikel 54 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, voor den bouw de goedkeuring is 
ve rkregeu, door tusschenkomst van Gedepu
teerde Staten aan Onzen voornoemden Minis
ter eene opgaaf: 

1 °. van de plaats waa,· het terrein gelegeu is; 
2°. van de grnotte van het terrein en de 

kadastrale aanwijzing ; 
3°. van de dagteekening, waarop het bestek 

voor den bouw is goedgekeurd, en 
4°. van naam en voornamen van den des• 

kundige door het gemeentebestuur aangewezen 
voor het bepalen der waarde van den grond. 

Onze voornoemde Miuister benoemt, na ont
vang van de in bet vorig lid bedoelde opgaaf 
een tweeden deskundige en doet van die be
noeming, door tusschenkomst van Gedepu
tee rde Staten mededceling, behalve aan den 
benoemde, ook aan heL betrokken gemeente· 
bestuur, dat den door hem benoemden des
kundige daarmede in kennis stelt. Beide des
kundigen benoemen daarop een derden . 

Indien beide eerstgenoemde deskundigen 
omtrent het benoemen van een derden niet 
tot overeenstcmming kunnen geraken, doen 
zij daarvan mededeel ing aan bet gemeeutebe· 
stuur. Op aanvrage van dat bestuur wordt 
alsdau de derde deskundige door Gedepu• 
teerde Staten benoemd. 

De drie deskundigen bepalen de waarde van 
den voor het stichten van bet schoollokaal te 
gebruiken grond en zenden de akte van taxa
tie aan bet gemeentebestuur. 

Indien de drie deskundigen niet eenstemmig 
zijn in de bepaling van de waarde van den 
grond, in d ier voege, dat er eene meerderheid 
en eene ininderheid bestaat, clan wordt de 
waarde van den grond vastgesteld op bet door 
de meerderheid getaxeerde bedrag, terwijl, 
indien ieder der drie deskundigen een ver
schillend cijfer aangeeft, de waarde bepaald 
wordt op bet bedrag, dat noch het hoogste, 
noch het laagste is. 

Wanneer cle schoollokalen voltooid zijn op• 
geleverd , zendt bet gemeentebestuur aan Ge· 
cleputeerde Staten een declaratie van hetgeen 
door bet Rijk aan de gemeente verschulcligcl 
is voor de vergoeding van 25 pet. in de be• 
paalde waarde van den grond en voegt daarbij 

eeu gewaarmerkt afschrift vau de akte van 
taxatie der drie deskundigen, zoomede van de 
qnitantie voor bet betaalde taxatieloon. 

Gedeputeerde Staten zenden de declaratie 
met hare bijlagen aan Onzen voornoemdcn J'tii
nister, voorzien van hunne verklaring van goed
keuring, waaruit tevens blijkt bet jaar, waarin 
de schoollokalen voltooid zijn opgeleverd. 

De betaling der declaratien geschiedt binnen 
vier weken, nadat zij bij Onzen voornoemden 
Minister zullen zijn overgebracht en door dezen 
in orde zijn bevonden. 

5. Jaarlijks in de maancl Januari , zoodra 
de rekening over bet voorlaatste jaar van elke 
gemeente in hunne provincie is vastgesteld, 
doen Gedepuieerde Staten aan Onzcn voor
noemden Minister opgaaf: 

1°. van de in elke gemeente hnnner pro
v incie in bet voorlaatste jaar bestaan hebbende 
openbare lagere scholen, met vermelding· van 
de plaats in cle gemeente, waar elke school 
was gevestigcl, zoomede van de klasse der 
tabel, bedoeld in artikel 5 van de wet tot rege
ling der personeele belasting van 16 April 1896 
(Staatsblad n°. 72), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 14 Juli 1904 (StaClfsblacl n°. 146), waar· 
toe de gemeente of bet gedeelte der gemeente, 
waar binnen de school is gevestigd, behoort; 

2°. van hei aantal kinderen, dat aan elk 
der sub 1°. bedoelde scholen op den vijftienden 
dag der maand Januari van bet voorlaatste 
jaar, of indien de school na genoemden datum 
in den loop van dat jaar geopend is, op den 
laatsten c1ag der maand volgende op die dcr ope
ning, als werkelijk schoolgaande bekend stond: 

a. in totaal, 
b. van zes jaren en claarboven; 
3°. van de vakken, waarin aan elk dier 

scholen onderwijs wercl gegeven ; 
4°. van bet beclrag van de totale opbrengst 

der scboolgelden per school , alsmede per leer• 
ling en per jaar; 

5°. van de namen, de voornamen en de 
dagteekening van geboorte van bet hoofd en 
van de onderwijzers, die in het voorlaatste 
j aar aan de school verbonden zijn gewcest en 
voor de berekening van de rijksbijdrage in 
aanmerking komen, met aanduiding van de 
akten van bekwaamheid, die zij bezaten, bet 
aantal dienstjaren, dat ingevolge artikel 26 
der wet voor ieder hunner ,als diensttijd in 
aanmerking kwam, bet tijdvak gedurende het 
welk zij in dat jaar aan de school werkzaam 
zijn geweest en bovendicn voor de mannelijke 
onderwijzers, bedoeld in bet eerste lid van 
artikel 48, sub 1°. litt• c der wet, b et tijdvak 
gedurencle hetwelk zij in dat jaar, het7,ij ge-
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huwd waren, hetzij als weduwnaar inwonende 
minderjarige kinderen hadden; 

6°. van de sorn, die door het Rijk overeenkoms
tig artikel 48 der wet verschuldigd is voor elken 
onderwijzer, per school en per gerneeute; 

7°. van de som, die, blijkens de vastge
stelde rckening der gerneente, door haar is 
uitgegeven voor het stichten, verbouwen en 
aankoopen van schoollokalen, het aandeel , dat 
i.n die kosten ten laste van anderen is gekornen 
of op andere wijze is gevonden, het zuiver be
drag, waarvan de rijksvergocding van 25 pet. 
verschuldigd is en het bed rag dier vergoeding; 

8°. van het bedrag, waarop de waarde is 
bepaald van den grond, welkc reeds eigendom 
der gemeente zijnde, gebruikt is geworden 
voor het stichten van scboollokalen, welke in 
den loop van bet voorlaatste jaar voltooid 
zijn opgeleverd, zoomede van het bedrag der 
rijks,ergoeding in die waarde. 

cholen, waarvan de scboolgelden gerniddeld 
tachtig gulden of rneer per leerling en per 
jaar opleYeren, worden in die opgave alleen 
opgenomen met betrekking tot de kosten sub 
7 en 8 verrneld. 

Ten aanzien van gerneenten, wier rekening 
op bovengenoemd tijdstip nog niet is vast
gesteld, geschiedt de opgaaf in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, tclkens binnen veer
tien dagen na vaststelling der rekening. 

6. Onze voornoernde Minister regelt het 
juistc cijfer van het bedrag, waarop elke ge
meente over dat dienstjaar aanspraak been als 
uitkeering, nad~t de opgaaf, bedoeld in artikel 
5, bij hem ?:al 7.ijn ontvangen. 

Hij doet daarvan medcdeeling aan de Alge
rneene Reken kamer en aan Gedeputeerde Staten. 

Het verschil tusscben het bedrag van de 
verscbuldigde uitkeering en dat van het door 
de gemeente genotene, beiden tot eenzelfde 
dienstjaar betrekking hebbende, wordt, hetzij 
ten laste van een volgend dienstjaar aan de 
gemeente uitgekeerd, hetzij op het voorschot 
over een volgend dienstjaar verhaald, al naar 
gelang het genoemd verschi l ten voordeele 
van de gemeente of van het Rijk is. 

7. Jaarlijks onderzoekt Onze voornoemde 
Minister, voor zooveel betreft de in d it be
sluit bedoelde kosten, de verzamelstaten en 
bijlagen van eenige gemeente-rekeningen. 

Hij zendt ze aan Gedepnteerde Staten terug 
met mededeeling van de opmerkingen, waartoe 
zijn onderzoek heeft geleid en wijzigt zoo 
noodig het bedrag der uitkeering. 

8. De opgaven in de artikelen 1 en 5, de 
declaratien in de artikelen 3 en 4 bedoeld, 
benevens de akte van taxatie in laatstgemeld 

artikel genoemd, worden opgcmaakt in den 
vorm door Onzcn Minister voorgeschreven. 

Die opgaven worden voor de eerste maal 
ingezonden over het dienstjaar 1906. 

9. Waar dit besluit niet nitdrukkelijk van 
rnannelijke onderwijzers spreekt, worden met 
,,onderwijzers" evenzeer onderwijzeressen be
doeld. 

Het Koninklijk besluit van 30 N overnber 1901 
(Staatsblad n°. 231) vervalt, doch blijft voor 
de dicnstjaren 1904 en 1905 van kracbt met 
dien veratande evenwel, dat het verbaa\ van 
hetgeen de gemeente over die dienstjarcn bij 
voorschot te veel mocht hebben genoten, zal 
plnats vinden op het voorschot, dat krachtens 
artikel 2 van Ons tegenwoordig besluit, zal 
worden toegekend. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad ?:al worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onzen Minister van F in ancien, aan den Raad 
van tate en aan de Algemeene Rekenkamer. 

tuttgart, den 13 November 1905. 
(_get.) WILHELl\IIN A. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (_get. ) P. RINK. 

(Uitge_q. 28 Nov. 1905.) 

13 November 1905. BESLUI'l', ter uitvoering 
van artikel 59 der wet tot regeling van 
bet lager onderwijs, waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 26 J uni 1905 (Staafsblacl n°. 219). 
S. 303. 

WIJ WILHELMI A, l:Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 September 1905, 
n°. 8416, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit; 

Overwegende, dat door Ons de noodige 
voorscbriften moeten worden gegeven tot uit
voering van artikel 59 der wet tot reguling 
van het lager onderwijs, waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit 
van 26 J uni 1905 (Staatsblad n°. :H9) ; 

Den Raad van State gehoord advies van 
31 October 1905, n°. 24; 

Gezien het nader rapport van On?:en voor
noemden Minister van 8 ovember 1905, 
n°. 9681, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop in werking 

treedt de wet van 3 J uni 1905 (Staatsblad 
n°. 151), vast te stellen de navolgende be
palingen ter uitvoering van artikel 59 der 



478 13 N .0 VE MB E It 1 9 0 5. 

wet tot regeling van het lager onderwijs, 
waarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 
bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1905 (Staats
blad n°. 21!l). 

§ 1. Van de Rijksbijdrage voor cle onclerwijzers. 

Art. 1. Jaarlijks in de tweede helft der 
maand J anuari zendt het bestuur der bijzon
dere lagere school, dat op de Rijksbijdrage, 
bedoeld bij bet eerste lid van artikel 59 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, wenscht 
aanspraak te maken, aan den districts- en aan 
den arrondissements-schoolopziener in wier 
ambtsgebied de school gelegen is, eene opgave: 

1°. van de gemeente en de plaats in de ge
meente waar de school is gevestigd; 

2°. van de namen, voornamen en dagteeke
ning van geboorte van het hoofd en de op 
den eersten dag dier maand aan de school 
verbonden onderwijzers, met uitzondering van 
die, bedoeld in bet vierde lid van artikel 24 
der wet, met vermelding van de akten van 
bekwaamheid die zij bezitten, het aantal dienst
jaren, dat ingevolge artikel 26 der wet als 
diensttijd voor ieder hunner in aanmerking 
komt, voorts of zij aan andere scbolen ver
bonden zijn, of zij verkeeren in een of rneer 
der gevallen, bedoeld in het zesde lid van 
artikel 59 der wet, met inacbtneming van het 
bepaalde bij artikel 7 der wet van 3 Juni 1905 
(Staatsblacl n°. 151) en tevens ten aanzien van 
de mannelijke onderwijzers tot bijstand van 
het hoofd, die den leeftijd van acht en twintig 
jaren hebben bereikt, of zij gebuwd zijn, of 
als weduwnaar inwonende minderjarige kin
deren bebben; 

3°. van het totaal aantal kinderen, dat op 
den vijftienden dag d;er maand als werkelijk 
scboolgaand bekend stond, met vermeldiug 
van het aantal kinderen : 

a. beneden, 
b. boven de zes jaren. 
Ingeval tijdelijke onderwijzers aan de school 

verbonden zijn, vermeldt deze opgave tevens 
het tijdvak, waarvoor ieder dier onderwijzers 
is aangesteld. 

Bij opening der school in den loop van een jaar, 
zendt het bestuur aan den districts- en aan den 
arrondissements-schoolopziener eene opgave : 

1°. van de gemeente en de plaats in de ge• 
meente waar de school is gevestigd ; 

2°. binnen tien dagen na die opening van 
de namen, voornamen en dagteekening van 
geboorte van het hoofd en de bij de opening 
aan de school verbonden onderwijzers, met 
uitzondering van die,' bedoeld in het 4de lid 
van artikel 24 der wet, met vermelding van 

de akten van bekwaamheid die zij bezitten, 
het aantal dionstjaren, dat ingevolge artikel 26 
der wet als diensttijd voor ieder hunner in 
aanmerking komt, voorts of zij aan andere 
scholen verbonden zijn, of zij verkeeren in 
een of meer der gm·alleu, bedoeld in hot r,esde 
lid van artikel 59 der wet, met inachtneming 
van het bepaalde bij artikel 7 der wet van 
3 J uni 1905 (Staatsblad n°. 151) en tevens ten 
aanzien van de mannelijke onderwijzers tot 
bijstand van het hoofd, die den leeftijd van 
28 jaren hebben bereikt, of zij gehuwd zijn, 
of als weduwnaar inwonende minderjarige 
kinderen hebben; 

3°. binnen tien dagen na den laatsten dag 
der maand, volgende op die waarin de school 
is geopend, van het totaal aantal kinderen, 
dat op gemelden laatsten dag als werkelijk 
schoolgaande bekend stood , met vermelding 
van bet aantal kinderen : 

a. beneden, 
b. boven de zes jaren. 
Ingeval tijdelijke onderwijzers aan de school 

verbonden zijn, vermeidt de in het derde lid, 
sub 20., van dit nrtikel bedoelde opgave tevens 
hot tijdvak, waarvoor ieder dier onderwijzers 
is aangesteld . 

Van elke in den loop van h~t jaar voor
komende vacature en van elke ve randering in 
het onderwijzend personeel , in bet l ste en 
3de lid sub 2°. bedoeid, doet het bestuur aan 
den districts - en aan den arondissements
schoolop7,iener mededeeling binnen tien clagen, 
nadat zij is ontstaan. Gelijke mededeeling 
geschiedt ten aanzien van den onderwijzer
die eene nieuwe_ aide van bekwuamheid ver
werft of die, bij berekening zijner wedde, vol
gens artikel 26 der wet, aanspraak op verhooging 
van salaris zou verkrijgen, in verband met de 
toeneming zijner dienstjaren, alsmede van den 
onderwijzer, op wien n den loop van het 
jaar het zesde lid van artikel 59 der wet van 
toepassing wordt, of ten aanzien van wien 
het daar bepaalde in den loop des jaars op
houdt te gelden. Wordt eene school in den 
loop van· bet jaar verplaatst, clan geschiedt 
daarvan eveneens mededeeling. 

Indien in den loop van bet jaar een mannelijk 
onderwijzer tot bijstand van het hoofd, den 
leeftijd van 28 jaren bereikt hebbende, komt te 
verkeeren in een der gevalien waarin aanspraak 
bestaat op eene tegemoetkoming in de huis
huur, of wanneer zoodanig onderwijzer ophoudt 
·in een dier gevallen te verkeeren, geschiedt 
daarvan eveneens binnen tien dagen, nadat 
het geval is ontstaan, opgave aan den districts
en aan den arrondissernents-schooiopziener. 
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De opgave in bet lste lid van dit artikel 
bedoeld, wordt voor de eerste mual ingezonden 
in de tweede helft der maand Januari 1906. 

2. De arrondissements-schoolopziener doet 
binnen tien clagen na ontvangst eener kennis
geving, als bedoeld bij bet voorlaatste lid 
van artikel 59 der wet tot regel ing van bet 
lager onderwijs, daarvan mededeeling aan den 
districts-schoolopziener en a:m den inspecteur 
van bet lager onderwijs, tot wier ambtsgebied 
bet arrondissement behoort, zoomede aan 
Onzen Minister, die met de uitvoering der wet 
tot regeling van bet lager onderwijs is belast. 

Die mededeeling wordt zoodanig ingcricht, 
dat blijke: 

1°. de naam der instelling of vereeniging 
onder wier bestuur de school staat; 

2°. de gemeente en de plaats in de gemeente 
waar de school staat ; 

3°. de clagteekening, waarop de vacature in 
hot onderwijzend personeel is ontstaau, met 
aanduiding of die vacature geldt bet hoofd der 
school, dan wel een der overige onderwijzers; 

4°. de dagteekening waarop van bet school
bestuur de kennisgeving is ontvangen, dat 
niet is voldaan aan de voorwaarde, vervat in bet 
2de lid, sub c, van bovengenoemd wetsartikel. 

3 . J aarlijks v66r den aanvang van het chool
jaar zendt het bestuur der bijzondere lagere 
school, dat op de Rijksbijdrage, in artikel 1 
genoemd, wenscht aanspraak te maken, aan 
den arondissements-schoolopziener het leerplan, 
zoomede den rooster van lesuren in tweevoud 
voor dat schooljaar, op welken laatsten tevens 
de feestdagen en vacantietijden zijn vermeld. 

vVordt aan de school geen onderwijs gegeven 
in bet vak vermeld onder k van artikel 2 der 
wet tot regeling van bet lager onderwijs, clan 
wordt op den rooster bovendien vermeld, 
waar elders de schoolgaande kinderen voldoend 
onderwijs in dat vak ontvangen. Is de school 
uitsluitend voor jongens besiemd, dan wordt 
ook biervan op den rooster melding gemaakt. 

Bij de opening der school in den loop van 
het schooljaar, geschiedt de inzending van 
het leerplan en van den rooster van lesuren in 
tweevoud aan den arrondissement-schoolopzie
ner ten minste tien clagen v66r die opening. 

De rooster van lesuren wordt in zoodauigen 
vorm ingezonden, dat hij tevens geschikt is 
om opgeplakt in eeu der schoolvertrekken te 
worden opgehaugen. 

4. De arrondissements-schoolopziener v.endt 
bet leerplan, benevens een exemplaar van 
den rooster, wauneer deze laatste voldoet aan 
de eischen, gesteld in art. 59, l ste lid, der 
wet tot regeling van bet lager onderwijs en 

art. 3 van dit besluit, binuen 10 dagen na 
ontvaug terug aan het bestuur cler school, na 
beide stukken voor ,,gezien" te hebben oncler
teekend met vermelding van de clagteekening 
der onderteekening. 

Het bestuur zentlt een afsehrift van den 
voor ,,gczien" geteekenden rooster aan den 
districts-sehoolopziener, met mededeeling 
tevens van cle clagteckening, waarop he t leer
plan door den arrondissements-schoolopziener 
voor ,,gezien" is geteekencl. 

Voldoet de rooster niet aan de in het eerste 
lid van dit artikel bedoeltle eischen, clan zendt 
de arrondissements-schoolopziener hem binnen 
denzelfden tijd ter wijziging aan het besiuur 
der school terug. 

5. De arrondissements-schoolopziene,· zenclt, 
binnen tien dagen na afloop van elke maand, 
aan den districts-schoolopziener en aan den 
inspecteur van bet Jager onderwijs, tot wier 
ambtsgebied bet arrondissement behoort, eene 
opgave van de bijzondere lagere scholen, wie,· 
leerplan en rooster van lesuren in die maancl 
_voor ,,gezien" geteekend zijn teruggezonden, 
met vermelding van de dagteekening dier 
onderteekening en van de vakken, waarin 
onderwijs wordt gegeven. 

§ II. Van cl~ Rijksbijd,·a9e fer tege,noelkoming 
in de kosten o,n te voorzien in de behoefte 

aan achoolloka/en. 

6. J aa,·lijks in de tweedc helft der maand 
Januari zendt hct bestuur der bijzondere 
lagere school, clat aanspraak wenscht te maken 
op de Rijksbijclrage, bedoelcl in b et vijfde lid 
oncler A vau artikel 59 der wet tot regeling 
van het lager onclerwij s, eene mededeeliog aan 
den clistricts-schoolopziener binnen wiens 
ambtsgebied de school is gelegen, clat de lo
kaleo voldoen aan de regelen, door Ons om
trent den bouw en de inrichtiog vastgesteld. 
Behalve eene aanwijzing van de gemeente en 
plaats binnen de gemeente waar de school is 
gevestigd, bevat deze mededeeling een opgaaf 
van het aantal der werkelijk sehoolgaande 
kioderen, dat op den l 5den dier maand in 
elk schoolvertrek was geplaatst. 

N aclat de districts-schoolopziener zoo noodig 
een plaatselijk onclerzoek heeft ingesteld, 
zeudt h ij v66r 1 Juli aan het bestnur cler 
school, alsmede aan den iospecteur van bet 
lager onderwijs, binnen wiens ambtsgebied de 
school is gelegeu, eene verklaring, of de school
lokalen al dan niet geacht kunnen worden te 
voldoen aan de met betrekking tot den bouw 
en de inrichtjng der lokalen door Ons vast
gestelde regelcn. 
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Worden cle scboollokalen cloor den districts
schoolopziener geacbt n iet te voldoen aan cle 
regelen in bet vorig lid bedoeld, clan worden 
de redenen daarvan in de verklaring uitgedrukt . 

Indien daarna door het schoolbestuu r bet 
nood ige wordt verricht, waardoor do lokalen 
al nog aan die regelen komen tc voldoen, doet 
dat bestuur, zoodra ,mlks is geschied, daarvan 
mededeeling aan den districts-schoolopziener. 

Deze overtuigt zich alsdan ter plaatse, of 
inderdaad aan die regelen is voldaan. Hij 
geeft daarvan, binnen veertien nagen nadat 
cle in bet vorig lid bedoehle mededeeling hem 
heeft bereikt, eene verklaring af aan bet be
bestuur der school en aan den inspecteur van 
bJt lager ondcrwijs. 

Ingeval bet bestuur der school zich bczwaard 
acht met de verklaring van den districts
schoolopziener, kan dat bestuur binnen tien 
dagen na hare dagteekening het oordeel in
roepen van den inspecteur van bet lager 
onderwijs, binnen wiens ambtsgebied de sehool 
gelegen is, die binnen twintig dagen, nadat 
zijn oordeel is gevraagd, na plaatse!ijk onder
zoek, zijne beslissing mededeelt aan bet be
stuur en aan den districts-schoolopziener. 

Indien de inspeeteur van oordeel is, dat de 
schoollokalen niet aan de gestelde regelen 
voldoen, en door het bestuur vervolgens het 
noodige wordt verricht, waardoor de lokalen 
alsnog claaraan komen te voldoen, doet het be
stuur, zoodra zulks is geschied, daarvan mede
deeling aan den d istricts-schoolopziener, d ic, 
na zich ter plaatse te hebben overtuigd, of 
inderdaad aan die regelen is voldaan, binnen 
veertien dagcn nadat de desbetreffende mede
deeling hem heeft bereikt, daarvan eene ver· 
klaring afgeeft aan bet bestu u r der school en 
aan den inspecteur van bet lager ondenvijs. 

De in bet vijfde en zcvende lid van dit 
artikel bedoelde verklal'ing vermeldt tevens 
het tijdstip sedert wanneer aan de gestelde 
regelen is voldaan. 

Bij open ing van eene school in den loop 
van een jaar zendt bet bestuur de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde mededeeling 
aan den distt-icts-schoolopziener, binnen tien 
dagen na den laatsten dag de r maand volgende 
op die, waarin de school is gcopend. De af
gifte van de vereisch te verklaring door den 
districts-schoolopziener geschiedt alsdan binnen 
30 dagen na de ontvangst van boven bedoelcle 
mededeeling. 

Indien voor scboollokalen, waarin v66r 
1 Jan uari 1906 bijzonder lagAr onderwijs wordt 
gegeven, ontbeffing is verleond van een of 
meer der met betrekking tot den bouw en de 

inricbting der seboollokalen door Ons gegeven 
regelen, wordt daarvan melding gemaakt in 
de mededeeling, bedoeld in bet lste en 4de lid 
van dit artikel, alsmede in de verklaring, be
doeld in bet 2de, 5de en 7de lid van dit artikel. 

De mededeeling in bet eerste lid van dit 
artikel bedoeld, wordt voor de eerste maal 
ingezonden in do tweecle helft dor maand Ja• 
nuari 1906. 

§ Ill. Van de Rijksbijdrrige in de kosten va,i 
het he,·halingsondenvijs. 

7. Binuen tien dagen na den aanvang van 
eenen cursus voor berhalingsonderwijs zendt 
het bcstuut· der bijzondere lagere school, dat 
aanspraak maakt op de Rijksbijdrage, bedoeld 
in artikel 59, vijfde lid, sub B, der wet tot 
regaling van het lage r onderwijs, aan den 
districts· en aan den ar rondissements-school
opziener, binnen wier ambtsgeb ied dat onder
wijs gegeven wordt, eene opgave: 

1 °. van den naam der installing of vereeni· 
ging onder wier bestuur cle school staat; 

2°. van de gemeente en de plaats in die ge
meente waar, en van de vakken waarin her
halingsonderwijs wordt gegeven; 

3°. van de namen en voornamen van de 
onderwijzers, met aanduiding van de vakken 
waarin en van de dagen en uren waarop door 
ieder hunnor onderwijs wordt gegeven, zoo
rnede van de akten van bekwaamheid die zij 
bezitten. Voor onderwijzers, die onderwijs 
geven in vakken waarvoor geen wottelijke 
akten van bekwaamheid verluijgbaar zijn, 
wordt melding gemaakt van de machtiging 
tot toelating, bedoeld in artikel 49, sub 2°., 
der wet tot regeling van het lager ondenvijs. 

Van elke verandering in de lesuren, in cle 
vakken van onderwijs of in het onclenvijzencl 
personeel, gedurende den cursus voorkomende, 
doet bet bestuur der school binnen tien dagen, 
nadat die verandering eenen aanvang nam, 
mededeeling aan den districts - en aan den 
arrondissements-schoolopziener , metgelijke aan 
duiding ten aanzien der nieuwe onclenvijzers, 
omtrent hunne akten van bek waamheid of 
omtreut de machtiging tot hnnne toelating, 
bedoeld in artikel 49, sub 2° .. cle r wet tot 
rogoling van bet lager onderwijs, als hierbovon 
sub 3°. is vermeld. 

Binnou tien dagen na bet tijdelijk staken 
of het cindigen van elken cursus geeft het 
bestuur der school daarvan kennis aan den 
districts- en aan den arrondis sements-school· 
opziener. 

8 . De d istricts-schoolopziener houdt van de 
krachtens het vorige artikel ontvangen op · 
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gaven aanteekening in een daarvoor bestemd 
register. 

9. Jaal'iijks v66r of op den tienden dag der 
maand Januari zendt het bestuur der school 
aan den districts-scboolopziener, binnen wiens 
ambtsgebied bet herbalingsonderwijs is ge
geven, eene opgave in tweevoud: 

1°. van den naam der instelling of vereeni
ging onder wier bestuu r de school staat; 

2". van de gemeente en de plaats in die ge
meente, waar dat onderwijs i gegeven; 

3°. van bet aantal onder dat bestuur staande 
lagere scholen , bezocbt door leerlingen, die 
na afloop van bun schooltijd voo1· berbalings
onderwijs in aanmerking komen, gevestigd 
binnen dezelfde gemeente als de school , waar
voor de opgave strekt, en tot grondslag 
dienende voor de berekening van bet maximum 
aaQtal lesuren, bedoeld in artikel 49 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs ; 

4°. van de uren waarop door elk der ver
scbillende onderwijzers in de onderscheidene 
vakken en in totaal in bet afgeloopen kalender
jaar vanwege dat bestuur berhalingsonderwijs 
is gegeven. 

De clistricts-schoolopziener onderzoekt die 
opgaven, voorziet haar, na accoordbevinding, 
van eene verklaring waaruit blijkt: 

1°. of de opgave accoord is bevonden ; en 
2°. of voldaan is aan bet bepaalde sub 1 °, 

en 2°. van art. 49 der wet tot regeling van 
bet lager onderwijs. 

Hij zendt v66r of op den twintigsten dag 
der maancl Januari een exemplaar van de van 
zijne verklaring voorziene opga ve aan het be· 
stnur der school. 

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
opgave wordt voor de eerste maal ingezonclen 
in Januari 1907. 

§ IV. Algemeene Vo01·sclwiften. 

10. De districts-schoolop?.iener zendt jaar
lijks in de maand Januari aan Onzen Minister, 
die met de uitvoering van de wet tot regaling 
van bet lager onderwijs is belast, aan Gede
puteerde taten in de provincie en aan den 
in pecteur van het lagEl,r onderwijs eene opgave 
van de bijzondere lagere scholen binnen zijn 
ambtsgebicd, wier besturen in bet vooraf
gaande jaar hebben voldaan aan de b ij arti 
kelen 1 en 3 van dit besluit gegeven voor
schriften. 

Die opgave wordt zoodanig ingericht, dat 
blijke: 

1°. de naam der installing of vereeniging, 
.alsmede de gemeente en de plaats in de ge
meente waar de bijzondere school is gevestigd ; 

1905. 

2°. de vakken waarin onderwijs is gegeYen 
en zoo daaronder niet beboort het vak ver
meld onder k van artikel 2 der wet, waar 
elders de scboolgaande kinderen daarin vol
doend onderwijs hebben ontvangen; 

3°. of voldaan is aan bet bepaalde bij arti
kel 59, eerste lid, sub 2°., 3°. en 4°., Jaatste 
zinsnede, der wet tot regel ing van het lager 
onderwijs ; 

4°. bet aantal kinderen, dat op den vijftienden 
dag der maand Januari van bet voorafgaande 
jaar, en wanneer de school in den loop van 
dat jaar is geopend, bet aantal dat op den 
laatsten dag der maand, volgende op die, 
waarin de opening plaats had, als werkelijk 
schoolgaande bekend stond, met \·ermelding 
van het aantul kinderen: 

a. beneden, 
b. boven de zes jaren ; 
5°. van de namen, voornamen en dagteeke

ning van geboorte van het hoofd en van de 
onderwijzers, met uitzondering van die, be
doeld in bet vierde lid van artikel 24 der wet 
tot regeling vrtn bet lager onderwijs, in bet 
voorafgaande jaar aan de school verbonden 
geweest, met aanduiding van de akten van 
bekwaamheid die zij toen bezaten , het aantal 
dienstjaren, dat, ingevolge artikel 26 der wet, 
als diensttijd voor ieder hunner in aanmerking 
kwam, het tijdvak gedurende hetwelk zij in 
het voorafgaande jaar werkzaam zijn geweest, 
of zij aan andern scbolen verbonden waren, 
of zij verkeerden in een of meer der gevallen, 
bedoeld in het zesde lid van artikel 59 der 
wet, met inachtneming van het bepaalde bij · 
artikel 7 der wet van 3 J uni 1905 (Staatsblad 
n°. 151) en bovendien ten aanzien van de 
mannelijke onderwijzers tot bijstand van het 
hoofd, zoo zij v66r of in den loop van bet 
voorafgaande jaar den leeftijd van 28 jaren 
bebben bereikt, het tijdvak gedurende hctwelk 
zij in dat jaar hetzij gebuwd waren, hetzij als 
weduwnaar inwonende minderjarige kinderen 
hadden; 

6°. of de schoollokalen in het afgeloopen 
jaar, met inachtneming, waar noodig, van eene 
ontheflh;g, als bedoeld in bet voorlaatste lid 
van artikel 6 van dit besluit, hebben voldaan 
aan de door Ons met betrekking tot de in
richting dcr schoollokalen, die het hier geldt, 
gestelde regelen, met vermelding, gedurnnde 
welk tijdvok ; 

7°. indien aan de school herhalingsonderwijs 
is gegeven : 

a. het aantal der onder het bestuur der school 
in de gemeente gevestigde lagere scholen, dat 
naar het voorschrift van artikel 49 der wet 

31 



4 '2 13 NOVF:.UB t: lt 19 05. 

tot regeling van bet lager onderwij tot grond
lag strekt voor de berekening van het maximum 

aantal lesuren; 
b. bet aantal lesuren gedurende hetwelk 

berhalingsonderwijs is gegeven : 
0 • of gebleken is, dat de school als winst

gevend bedrijf gebouden wordt. 
De opgave in dit artikel bedoeld, wordt 

voor de eer~te maal ingezonden in de maand 
,Januari 1907. 

11. De door bet bestuur, dat op Rijksbij 
dragen kracbtens artikel 59 der wet tot rege
ling van bet lager onderwijs aan praak maakt, 
aan Gedeputeerde Staten, overeenkom tig bet 
zevende lid van dat wetsartikel, jaarlijks in 
de maand Januari in te zenden aanvrage, ver
gezeld van de in artikel 59, zevende lid, der 
wet bfldoelde quitantien en verklaring, moet 
in drievoud worden ingediend en behoort te 
vermelden: 

1°. den naam der instelling of voreenig ing, 
d ie reehtspersoonlijkbeid bezit en onder wie1· 
bestuur de school staat, waarvoor de aanvrage 
gescbiedt, alsmede de gemeer.ite en do plaat 
in de gemeente waar de school is gevestigd. 

I s de instelling of vereeniging krachtens de 
wet van 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) bij 
Koninklijk besluit of bij wet erkend, dan 
wordt, nevens de dagteekening en bet nummer 
van dat besluit of de aanduiding van die wet, 
vermeld de dagteekening en het nummer der 
Slac,tscot..-ant, waarin de goedgekeurdo statuten 
dier instelling of vereeniging, of wijzigingen 
of ve rande ringen daarin, zijn openbaa1· ge
maakt : 

2°. de vakken waarin aan de school onder
wijs i gegeven en indien daaronder niet be
hoort het vak vermeld onder k van artikel 2 
der wet, waar elders de schoolgaande kinderen 
daarin voldoend ondenvijs hebben ontvangen 
en voorts de vcrklaring, dat voldaan is aan 
het voorschrift van artikel 69, eerste lid sub 20., 
3°. en 4°., laatste zinsnede; 

3°. hot totaal aantal kinderen, dat op den 
vijftienden J anuari van bet voorafgaande jaar 
en, wanneer de school in den loop van dat 
jaar is geopend, bet aantal dat op den laatsten 
dag der maand, volgende op die waarin de 
opening plaats had, als werkelijk schoolgaande 
bekend stond, met vermeld ing van bet aanta l 
kinderen : 

a. beneden, 
b. boven de zes jaren ; 
4°. bet bedrag van de opbrengst der scbool

gelden, in zijn geheel, alsmedc per leerling 
en per jaar; 

5°. de namen en voornamen en dagteeke-

ning van geboorte van het hoofd en van de 
onderwijzer , met uit7.ondering van die , be
doeld in bet vicrde lid van artikel 24 der wet 
tot regeling van bet lager onderwijs, in het 
voorafgaande jaar aan de school verbonden 
geweest, met aanduiding van akten van be
kwaa'mbeid die zij bezatcn, het getal dienst
jaren dat, ingevolge artikel 26 der wet, voor 
ieder hunner in aanmerking kwam , het tijdvak 
gedurende h etwelk zij in dat jaar aan de 
school werkzaam zijn geweest, of zij aan andere 
scbolen verbonden waron, of zij verkeerden in 
een of meer der gevallen, bedoeld in bet zesde 
lid van artikel 59 der wet , met inachtneming 
van bet bepaalde bij art. 7 der wet van 3 J uni 
1905 (Staatsblad n°. 161), en tevens ten aanzien 
van de mannelijke onderwijze t·s tot bijstand 
van bet hoofd, zoo zij v66r of in den loop 
van het voorafgaande jaar den leeftijd v;an 
acbt en twintig jaren bcbben bereikt bet tijd
vak gednrende betwelk v.ij in dat jaar hetzij 
gehuwd waron, hetzij als weduwnaar inwonende 
minderjarige kinderen badden, alsmede het 
bedrag, waarop bet bestuur mcent aanspraak 
te kunnen maken voor elken onderwijzer af
zonderlijk en in totaal ; 

6°. het bedrag, waarop bet bestuur meent 
aanspraak te kunnen maken als Rijksbijdrage 
ter tegemoetkoming in de ko ten om te voor
zien in de behoefte aan scboollokalen : 

7°. bet bedrag waarop bet bestuur meent aae.
spraak te kunnen maken als Rijksbijdrage in de 
kosten van het in bet afgeloopen jaar nmwege 
dat bes tuur gegeven herbaling onderwijs ; 

8°. het totaal bedrag der Rijksbijdrage, en 
9°. eene verklaring van het bestuur, dat de 

school niet wordt gehouden al s win tgevend 
bedrijf. 

De aanvrage om Rijksbijdragen, in dit artikel 
bedoeld, wordt voor de eerste maal ingezonden 
in de maand .J anuari 1907. 

12. Alvorens te bcslissen of de school vol
doet aan de bij de wet gestelde eischen en 
voorwaarden en aan de door Ons met betrek
king tot lokalen gegeven regelen, onderwerpen 
Gedeputeerde Staton de ingediende aanvrage 
aan een nauwkenrig onderzoek, treden, voor 
zoo zooveel noodig, in overleg met het be
trokken schooltoezicht en winnen bij het be
stuur, dat op Rijksbijdrage aanspraak maakt, 
al de inlichtingen in , die zij met betrekking 
tot de punten a-d van bet tweede lid van 
artikel 59 vermeld, noodig oordeelen. 

Wanneer de door Gedeputeerde Staten ge
nomen be lissing op andere gegevens berust, 
dan die reeds ve rstr kt zijn door den betrokken 
districts-schoolopziener, ingevolge artikel 10 
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van dit besluit, worden deze medegedeeld aan 
Onzen Minister, die met de uitvoering der 
wet tot regeling van het lager onderwijs is 
belast, alsmede aan den Inspecteur van het 
lager onderwijs, bij de kennisgeving van het 
besluit, bedoeld in artikel 59, achtste lid. 

13. Nadat de termijn van dertig vrije dagen, 
bij artikel 59 gesteld, is verstreken, zonder 
dat van de beslissing van Gedeputeerde Staten 
op de aanvrage van het bestuur om Rijksbij
dragen krachtens evengemeld wetsartikel bij 
Ons in beroep is gekomen, wordt door Onzen 
Minister, met de uitvoering der wet tot rege
ling van het lager onderwijs belast, de uit
keering bepaald van de som, waarop het be
stuur volgens die beslissing aanspraak heeft. 

Hetzelfde heeft plaats, bijaldien de beslissing 
van Gedeputeerde Staten door Ons in beroep 
wordt gehandhaafd, of bij Ons in beroep ge
nomen besluit Rijksbijdragen aan eene bij
zonclere lagere school worclen toegekend. 

14. De opgaven en aanvrage in dit besluit 
vermeld, worden opgemaakt in den vorm, 
door Onzen voornoemden Minister te bepalen. 

15. Waar <lit besluit niet uitclrukkelijk van 
mannelijke onderwijzers spreekt, worden met 
,,onderwijzers" evenzeer onderwijzeressen be
doeld. 

16. Het Konin:rlijk besluit van 21 Decem
ber 1901 (Staatsblad n•. 273) vervalt, doch 
blijft voor het dienstjaar 1905 van kracht. 

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 gezonclen aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Stuttgart, den 13den November 1905. 

(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) P . RINK. 

(Uitgeg . 28 Nov. 1905.) 

l3 November 1905. BESLUIT, betrekkelijk de 
lichting der nationale militie van het 
jaar 1906. S. 304. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog, van 2 November 1905, Vllde Afd., 
n•. 57; van Onzen Minister van Binnenlancl
sche Zaken van 4 November 1905, Afd. M. S., 
n•. 1575 M. en van Onzen Minister van Marine 
van 9 November 1905, Bureau S/B, n•. 54; 

Gelet op de Militiewet 1901 (Staatsblad 1901, 
n•. 212); 

Ileb ben goeclgevonden en verstaan, te be
palen: 

Art. t . De lichting der rn ilitie van het 
jaar 1906 bedraagt 17,500 man, waarvan 12,300 
man ter volledige oefening en 5,200 man tot 
korte oefening zullen worden ingelijfcl. 

Van de ter volledige oefening in te lijven 
manschappen worden 400 man bestemd voor 
den dienst ter zee. 

2. De boegrootbeid van bet aandeel, door 
elke Provincie in die licbting te dragen, wordt 
aangewezen in de vierde kolom van den staa t, 
welke bij dit besluit behoort. 

Voor elke Provincie wordt het aantal van 
de ter volleclige oefening en dat van de tot 
korte oefening in te lijven manschappen aan
gecluid in de zescle en de achtste lrnlom van 
dien staat. 

Voor de bepaling van het aandeel, door elke 
l'rovincie te clragen in bet voor clen dienst 
ter zee bestemcle deel cler licbting, gelclen de 
regelen, vermelcl in de beide volgende artikelcn. 

3 . Wanneer bet aantal lotelingen, die voor 
volledige oefening b\j de militie te land zouden 
moeten worden ingelijfd en die zich overeen
komstig Art. 138 cler Militiewet 1901 in het 
geheele Rijk voor de zeemilitie hebben aange
melcl of hebben doen opgeven, zoo groot is , 
clat, ook na eventueele vrijstelling in beroep 
van tot clen dienst aangewezenen en van voor 
den dienst ter zee licbamelijk ongeschikt be
vondenen, het voor clien dienst bestemcle deel 
der lichting gebeel uit deze vrijwilligers kan 
worden samengesteld, clan wordt het daarin 
door elke Provincie te clragen aandeel bepaalcl 
naar evenredigheid van het aantal dergenen, 
die zich in die Proviucie voor de zeemilitie 
hebben aangemeld of hebben doen opgeven, 
waarbij tevens zoo mogelijk rekening wordt 
gehouden, eenerzijcls met de beboefte in elke 
qualiteit bij de zeemilitie in het bijzonder, en 
anderzijcls met het aantal opgegevenen in de 
Provincie, welke een beroep uitoefenen, dat 
voor clie qualiteit het meest geschikt is. 

4 . Wanneer het aantal lotelingen, die voor 
volledige oefening bij de militie te land zouclen 
moeten worclen ingelijfcl en die zich overeen
komstig Art. 138 der Militiewet 1901 in bet 
geheele Rijk vooi- de zeemilitie hebben aan
gemeld of hebben doen opgeven, niet zoo 
groot is, dat het voor den clienst ter zee be
stemde deel der licbting geheel uit deze vrij
willigers kan worclen samengestelcl, clan ge
schiedt de bepaling van het daarin door elke 
Provincie te dragen aandeel naar de navolgende 
regelen: 

1°. Door elke Provincie worden voor cle 
31* 
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lichting der zeemilitie zooveel vrijwilligers 
geleverd als er in die Provincie gerekend 
worden bescbikbaar te komen. 

2°. In het gedeelte, dat, na levering over
eenkomstig het bepaalde onder 1°. van de in 
het geheele Rijk beschikbare vrijwilligers nog 
aan de lichting der zeemilitie ontbreekt, en 
clat volgens de eerste ½insnede van Art. 137 
der Militiewet 1901 moet worden aangewezcn 
door loting, wordt een evenredig aandeel ge
leverd alleen door elk van die Provincien, die 
aan vrijwilligers slechts leveren een aantal, 
welks verbouding tot de geheele lichting der 
zeemilitie kleiner is dan de verhouding van 
het aantal • in die Prov incie ingeschrevenen, 

bedoeld in de tweede zinsnede van laatstge
noemd artikel, tot bet gezamenlijk aantal dier 
ingeschrevenen in het geheele Rijk. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnen
'landsche Zaken en van Marine zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Stuttgart, den 13den November 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get. ) H. P. ST~AL. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) P. R INK. 

De Minister van Marine, (get. ) STUART. 

(Uif.qeg. 13 Dec. 1905.) • 
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14 Novembe:r 1905. MISS[YE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Commis· 
sarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende opleiding van voorgangers in 
de gymnastiek. S. l:l5. 

De Minister van Oorlog heeft mij mede
gedeeld, dat de kennisneming van de verslagen 
omtrent bet ingesteld onderzoek naar de resul
taten van de in margine vermelde opleiding, 
tot zijn leedwezen, de overtuiging heeft ge
vestigd, dat tot nu toe, ter bevordering van 
den gymnastischen zin onzer plattelandsbevol
king, weinig of geen profijt is getrokken van 
de kennis der miliciens, die tot z.g. voorgan
gers in de gynrnastiek werden opgeleid. 

Desniettemin zijn door voornoemden Minis
ter bevelen gegeven om vorenbedoelde opleiding 
nog v.ooveel mogelijk te verbeteren . In ver
band daarmede wordt het wenschelijk geacht 
eene lijst te doen aanhouden, waarin o. m . 
omtrent elken voorganger wordt vermeld, wat 
door dezen ter bevordering van de gymnastiek 
in zijne gemcente wordt verricht. 

Om c1eze lijst te kunnen bijhouden is het 
noodig, dat door de burgemeesters cer ge
meenten, waarin voorgangers in de gymnastiek 
gevestigd zijn, telken jare, tusschen 1 en 5 
Januari, aan den directeur der N ormaal Schiet
school te 's Gravenhage worde bericht, wat 
door die voorgangers in het belang der lichaams
ontwikkel ing in hunne gcmeeute wordt vcrricht. 

Aan de ter zake betrokken militaire autori
teiten zijn door den l\Iinister van Oorlog be
vclen gcgeven, om in het vervolg, aan het 
bestuur der gemeente, waar zicb een milicien
voorgauger in de gymnastiek, na vertrek met 
groot verlof, vestigt, daarvau kennis te geven 
onder bijvoeging van de mededeeling van het 
doel dat met de opleiding der voorgangers in 
de gymnastiek wordt beoogd, en met verzoek 
aan bedoeld gemeentebestuur, tot bereiking 
van dat doe! zooveel mogelijk mede te werken, 
en om bij ,erandering van woonplaats binnen 
bet Rijk van dien milicien-voorganger in de 
gymnastiek, de bier bedoelde kennisgeving op 
te zenden aan bet bestuur van de nieuwe 
plaats van vestiging. 

Naar aanleiding van het bovenstaancle heh 
ik de eer U H.E.G. uit tc noodigen, den onder 
U ressorteerende bnrgemeesters op te dragen, 
om, indien aan het bestuur hunner gemeente 
eene zoodanige kennisgeving door de militaire 
autoriteit is gezonden, telke jare, tusschen 
1 en 5 Januari, aan den directeur der Normaal 
Schietschool te 's Gravenhage te berichten, 
wat door de in die kennisgeving bedoelcle 
y 0 orgnngers in de gymnastiek in het belang 

der lichaamsontwikkeling in hunne gemeente 
wordt verricht. Deze mededeeling zoude in 
Januari 1906 kunnen betreffende milicien
voorgangers in de gymnastiek, die in het jaar 
1905 bet brevet als zoodanig verwierven; 
tusschen 1 en 5 Januari 1907, die in 1905 en 
1906 bedoeld brevet verwierven, en zoo ver
volgens. 

De Minister van Binnenlanclsche Zaken, 
(get.) P. RINK. 

lt:i November 1905. BESL UI'l', ·houdende toe
passing van het eerste lid van artikel 45 
det· Landwcerwet op de dienstdoende 
schutterij van eenige gemeenten. S. 305. 

WIJ WILHELMINA, };Nz . 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 November 1905, 
n°. 1543 S, afdeeling Militie en Schutterijen, 
betreffende verzoeken van de Raden of, daartoe 
door den Raad gemachtigd, van Burgemeester 
en W ethouders van onderscheidene gemeenten 
om gelijkstelling, voor de toepassing der wet 
op de scbutterijen van 11 April 1827 (Staats
blad n°. 17 ; gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 15 April 1886, Staatsblad n•. 64), van de 
clienstdoende schutterijen dier gemeenten en 
hare leden met de rustende scbutterij en hare 
leden; 

Gezien Htikel 28 van bovenvermelcle wet 
van 11 April 1827 en artikel 45, eerste lid der 
Landweerwet (Stacitsblacl n•. 160 van 1901), 
alsmede Ons besluit van 14 Januari 1903 
(Staatsblad n•. 34) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat, te rekenen van 1 J anuari 1906: 
voor de toepassing der wet op de schutterijen 

van 11 April 1827 (Staatsblad n•. 17; gewijzigd 
en aangevuld bij de wet van 15 April 1886, 
Staatsblact n°. 64) met de rustende schutterij 
en hare leden zullen zijn gelijkgesteld de 
dienstdoende schutterijen en bare leden in de 
bierna genoemde gemeenten: 

Provincie Noorclbrabant. 
Bergen op Zoom, Roosendaal en Hel,nond. 

Provincie Gelde,·land. 
Zutphen, '1.'iel en Harclenoijk. 

Provincie Zuidholland. 
Delft en Gouda. 

Provincie Fries/and. 
Harlingen. 

Provincie Overijssel. 
Deve.nte,· en Kampen. 
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Provincie G,·oningen. 
Veendam , l,Vilc/ervank en Winschoten. 

Prnvincie Li,nbivrg. 
Maastricht en Sittarcl. 

Ooze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblacl zal worden geplaats t, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan het 
Departement van Oorlog. 

Het Loo, den lGden November 1905. 
(qe t. ) WILHELMINA. 

De Minister van B innenlanclsche Zaken, 
(get.) P. RINK. 

(Uitgeg. 2 Dec. 1905.) 

16 Novernber 1905. BxsLtJI'l', tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onclenvijswet, van het Gereformeerd Gym
nasium te Zetten der Vereeniging voor 
Gymnasiaal onderwijs op Gereformeerden 
grondslag, gevestigd te Zetten. gemeente 
Va/b,.rg. S. 306. 

WrJ WILHELl\UN A, 1<:Nz. 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Binnenlanclsche Zaken van 9 0 ctober 1905, 
n°. 7663/ 3 , afdeeling Onderwijs: 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

7 November 1905, n°. 22; 
Gelet op het' nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 November 1905, 
n°. 9005, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevond en en verstaan : 
het Gereformeerd gymnasium te Z etten, der 

Vereeniging voor Gymnasiaal onderwijs op 
Gereformeerden grondslag te Zetlen, gemeente 
Valbtwg, met ingang van 1 December 1905 
voor een tijd vak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming der des· 
betreffende wettelijke voorschriften, aan zijne 
leerlingen, die het onclerwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be· 
kwaamheid tot uni versitaire studien af te geven, 
dat met het getuigschrift in artikel 11 der 
hooger-onderwijswet vermeld, worclt gelijk· 
gesteld. 

Onze :Ylinister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, dat 
in het Staatsblacl en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift ,ml 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den November 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, (get.) P. RINK. 

(Uitgeg. 29 Nov. 1905.) 

18 Nove,nber 1906. MISSIVE van den Minister 
van Biunenlandsche Zaken aan de Com
missarisen der Koningin in de provincien 
betreffende telkaarten voor de geboorte
en huwelijksstatistiek. 

Zie ook cle missive ·van 12 Decembe,- 1905. 
Bij dezerzijclsch schrij ven van 18 Novem

ber 1904, n°. 9517, afd. B. B., werd Uw ad
vies gevraagd over het voorstel van de Cen
trale Commissie voot· de statistiek tot in
voering van telkaarten voor de geboorte- en 
huwelijksstatistiek. 

Na overweging van de daarover uitgebrachte 
adviezen ben ik van oordeel dat ter bevorde
ring van eene juiste verzameling en bewer
king van deze statistieken, tot het gebruik 
daarbij van individueele telkaarten behoort 
te worden overgegaan. 

Nochtans wensch ik mij met betrekking 
tot de op de kaarten te stellen vragen, ter 
tegemoetkoming aan de tegen uitbreiding 
daarvan geopperde bezwaren , voorloopig te 
bepalen tot die vragen, welke voor dadelijke 
beantwoording vatbaar zijn, zij het dan ook 
ua onderzoek in de bevolkingsregisters. 

Mitsdien stel ik vast de modellen , zooals 
ze hierbij zijn gevoegd, met name 
1 model I . Telkaart voor een leveud aange

geven kind (zie voor- en keer
zijde) ; 

2 II. Telkaart voor een levenloos aan-
gegeven kind (zie voor- en keer
zijde) ; 

3 Ill. Inventaris der geboorte-telkaarten; 
4 IV. Telkaart voor een huwelijk; 
5 V. Inventaris der huwelijks-tel-

kaarten; 
6 VI. Erkenning van natuurlijke kin-

de ren (zie keerzijde van model V). 
Model I strekt ter vervanging van den 

maandstaat D. · voor zoover betreft het ge
deelte van dien staat, dat op de geboorteu 
betrekking heeft. 

Model II strekt ter vervanging van de per
soonssterftekaart voor levenloos aangegevenen, 
n°. 1, vastgesield bij dezerzijdsche beschikking 
van 18 November 1902 , n°. 7877, afd. B. B. 

Model IV strekt ter vervanging van den 
maandstaat A, voor zoover betreft het ge
deelte van dien staat, dat op de huwelijken 
betrekking heeft. 

Model VI strekt ter vervanging van de 
staten B. D. (voor zoover betreft de erken
ningen van natuurlijke kinderen) en E. 

Voor de verschillende kleuren, waarin de 
modellen I , lI en IV zullen worden ,ervaar
digd, zoomede wat betreft de in vulling dier 
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modellen, zij verwezcn naar de toclichting, 
voorkomcnde op de inventaris modellen Ill 
en V. 

De Directeur van het Centraal-Bureau voo1· 
de Statistiek zendt iu de maand December 
e.k. aan de gemeentebesturen rechtstreeks het 
benoodigde aantal blanco formul ieren voor 
de,1e statistiek. 

Deze zenden na atloop van elke maand, 
v66e den acbtsten van de daaropvolgendc 
maand, aan gemeld Bureau de modellen I, 
II en IV ingevuld terug, ,0 ergezeld van in
ventarissen , ingevuld volgens modellen III 
en V. 

De toezending gnschiedt voor de eerste rnaal 
v66r 8 Februa1·i 1906 voor zooveel betreft de 
gegevens over de maand Januari 1906. 
· )fodellen, die verbetering beboeven, zullen 
eveneens door den D irecteur van het Bureau 
rechtstreeks aan de gemeentebesturen tot dat 
einde worden teruggezonden. 

Ik hcb de ecr U H.E.G uit de noodigen van 
bet bovenstaande mededeeling te doen aan de 
gerneentebesturen in Uw gewest, met verzoek, 
namens mij aan eene nauwkeurige invulling 
der telkaarten en van de verdere form ulieren 
de hand te houden. 

De nieuwe maatregel maakt het mogelijk 
dat zoowel de gemeentebesturen als de griffie 
uwer provincie met ingang van 1 Januari 1906 
kunnen worden ontbeven van eenige werk
zaambeclen tot dusverre door hen voor de be
werking der geboorte- en huwelijksstatistiek 
verricbt. 

Alsdan komen, behalve bet reeds bovenge
noemdP, ook te vervallen de staten C. 1 , C. 1 1 , 

en F. die de gemeetebestnren maandelijks en 
jaarlijks invullen, benevens de staten n°. 1 
der geboorten en die der huwelijken, die 
maandelijks en jaarlijks en de staten n°. 5-12 
a 1cl die jaarlijks door de provinciale griffien 
worden bewerkt. 

Ten slotte wordt contr6lc op de door de 
gemeentebestnren voo,· de geboorte- en buwe
lijksstatistiek te verstrckken gegevens van de 
provinciale griffien alsdan niet meer verlangd. 

Ook biervan gelieve U H. E.G. de gemeente
be turen zoover noodig te onderricbten. 

(W. v. B. A.) 

20 November 1905. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel VII der wet van 30 De
cember 1904 (Staatsblad n°. 283.) S. 307. 

·wIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 

J ustitie van den 6den Octobe,· 1905, n°. 348, 
Afdeeling IC; 

Overwegende, dat volgens artikel VII der 
wet van den 30sten December 1904 (Staats· 
blad u0 • 283) tot nadern wijziging van de wet 
op het notarisambt, bij algemeenen maatregel 
van best uur de rechten moeten worden ge
regeld van hen, die v66r het in werking treden 
van artikel I § § 2 en 3 dier wet een of meer 
gedeelten van het examen, bedoeld in artikel 11 
der wet van 9 Juli 1842 (Staatsblacl n°. 20), 
zooals die is gewijzigd bij de wet van 6 Mei 1878 
(Sfaatsblad n°. 29) , met gunstig gevolg hcbben 
afgelegd; 

Den Raad van State gehoord (aclvie van 
den 7den ovember 1905, n°. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van den 16den No
vember 1905, lste Afdeeling C, n°. 373; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den dag, waarop in wer

king treden de bepalingen van artikel I § § 2 
en 3 dor wet van den 30sten December 190-! 
S taatsblad n°. 283), (1) te be pal en als volgt : 

Eenig artikel. 

Zij , die v66r het in werking treden van a,·
tikel I § § 2 en 3 der wet van den 30sten 
December 190i (Staatsbl:acl n°. 283) met gunstig 
gevolg een of meer gedeelten van bet examen, 
bedoeld in artikel 11 der wet van 9 Juli 1812 
(Staatsblacl 11°. 20), zooals die is gewijzigd bij 
de wet van 6 Mei 1878 (Staatsblacl n°. 29), 
hebben afgelegd, worden tot de volger:cle ge
deelten van dat examen toegelaten zonder het 
voorbcreidend examen, bedoeld bij § 2 van 
het genoemd artikel I te hcbben afgelegd en 
zonder bet volgens § 3 -an dat artikel vereiscbt 
verhoogd bedrag te hebben betaald. 

Onze Mini ster van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, betwelk in het Staats
blad zal worden ~eplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 20sten November 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
(get. ) E. E. VAN RAALTE. 

(Uitgeg. 30 Nov. 1905.) 

23 Noveinbe,- 1905. BESLOlT , tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in bet vierde lid van art. 13 der 
wet op het Notarisambt. S. 308. 

(1) De wet van 30 December 1904, S. 288, 
treedt in werking op 30 December 1905. 
(Besluit van 24 November 1905, S. 309.) 
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W IJ WILHELMINA, NNZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justiiie van den 3den Juli 1905, Afdeeling 
IC/IV, n•. 375; 

Overwegende, dat volgens artikel 13 der 
wet van 9 Juli 1842 (Staatsblad n•. 20) op het 
N otarisambt, zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 30 December 1904 
(Staatsblad n•. 283) tot uadere wijziging van 
de wet op het Notarisambt, bij algemeeuen 
maatregel moet worden voorgeschreven het 
voorbereidend examen, bij bet 4de lid van 
genoemd wetsartikel bedoeld; 

Den Raad van State geboord (advies van 
den 8sten Augustus 1905, n•. 6); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
_voornoemdeu Minister van den 20sten No
vember 1905, Afdeeling IC/IV, n•. 408; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingaug van den dag, waarop in werking 

treedi de wet van 30 December 1904 (Staats
blad n•. 283) (1) tot nadere wijziging van de wet 
op het N otarisam bt, te bepalen als volgt : 

Art. 1. Het voorbereidcnd examen, bedoeld 
bij het 4de lid van artikel 13 der wet van 
9 Juli 1842 (Staatsblad n•. 20), ,moals deze 
wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
30 December 1904 (Staatsblad u•. 283) tot na
dere wijziging van de wet op het Notarisambt, 
wordt afgelegd voor eene Staatscommissie, 
jaal'lijks door Onzen Minister van Justitie, 
met aanwijzing van een voorzitter uit baar 
midden, te benoemen. 

De commissie ve t·gadert jaarlijks ccnmaal. 
De vergadering vangt aan in de maand Juli 

of in de maand Augustus. 
De plaats, waar het moudeling examen zal 

gehoudeu worden , wordt door Onzen voor
noemden Minister bij het besluit van be
noeming der commissie bepaald . 

Het besluit van benoeming wordt open
baar gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant. 

Bij tijdelijke vc rhindering van den voor
zitter wordt deze vervaugen door eeu der 
leden van de commissie in de volgorde, waariu 
zij bcnoemd v.ijn. 

2 . Onze Minister van Justitie noocligt in de 
Nederlandsche Staatscouranf hen , die aan het 
voorbereidend examen wenschen dee! te nemeu, 
nit, zich v66r 1 J uni bij eeu daartoe strekkeud 
verzoekscbrift onder overlegging van hunne 
geboorteakte tot zijn Departement te wenden . 

I eder, die tot het afleggen van b et examen 
wordt toegelaten, betaalt twintig gulden. 

(1) Bij besluit van 24 November 1905, 8. 309, 
bepaalcl op 30 December 1905. 

3 . De voorzitter roept de commissie te 
zamen tot eene cerste bijeen komst. In cleze 
bijeenkomst wordt een van de leden cler com
missie benoemd tot secretaris; vercler wordt 
in verbancl met bet aantal adspiranten , het 
examenplan vastgesteld, en eene bespreking 
gebouden over bet op te geven scb riftelijk 
werk. 

4. In dezelfde of in eeno tweede bijeonkomst 
worden de schriftel ijke opgaven vastgesteld. 
Tcvens worden in deze bijeenkomst bepaald 
de dagen waarop , en de gemeenien alwaar 
bet scbriftelijk examen zal worden afgenomen. 

Behoudens de bepaling van artikel 12 is het 
schriftelijk exameu voor alle aclspiranten ge
lijk, en wordt bet zoodanig geregeld, dat alle 
adspiranteu op denzelfclen <lag en zoo,·eel 
mogelijk op hetzelfde mu· het schriftelijk werk 
voor hetzelfde vak verrichten . 

5 . Door de zorg van den voorzitter worden de 
schriftelijke opgaven met cle noodige maatregc· 
Jen voor geheimboucling gedrukt en ,·er
zegeld. 

De ve ,·zegelde pakketton worden in tegcn
woordigbeid der adspiranten geopend bij den 
aanvang van het schriftelijk examen in elk Yak. 

6. Indien het scbriftelijk examen in Yer
schillende gemeenten van bet laud wordt ge
houden , wordt de commissie door den voor
zitter in sub-commissien van ten minste twee 
Jeclen verdeelcl, die zich tot bet houcleu Yan 
toezicht op dit examen naar die plaatsen be
geven. De voorzitter bepaa!t op welke "·ijze 
de sub-commissien over de verschillende ge
meenten zullen worden verdeeld, en belast 
een barer leden met cle leiding; aan clit lid 
worclt bet noodige getal vernegelde schrifto
lijke opgaven tijdig tet· hancl gestelcl. 

Orn tot bet schriftelijk examen te worclen 
toegelaten wordt gevorderd overlegging aan 
de commissie of aan de sub-commissie Yan 
bet bewijs, dat de volgens artikel 2 ,,ereischte 
som bij den voorzitter cler commissie is gestort. 

7 . Na afloop van h et schriftelijk examen 
van elken dag worden cle cloor cle adspiranten 
ingeleverde werkstukken verzegeld met een 
exemplaar cler onderscheiclene opgaven en 
een proces-verbaal van de zitting. 

8 . a afloop van bet schriftelijk examen 
komen de leden cler commissie tot bet uazien 
van het ingeleverde wet·k bijeen in de ge
meente, waar bet mondeling examen v.al 
worden gebouden. Zoo spoed ig mogelijk na 
de beoordeeling van bet scbriftelijk werk 
wordeu cle claarvoor toegekende cijfers op 
eene lijst gebracht en neemt het mondeling 
examen een .aanvang. 
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9 . Voor het mondeling examen, dat twee 
dagen duurt, worden de adspiranten voor elk 
tweetal dagen in groepen verdeeld. De na
middag van den tweeden <lag wordt bestemd 
voor bet invullen der tabellen , beoordeeling 
der adspiranten en mededeeling van den uit
slag van bet examen. 

10. Ret examen loopt' over de volgende 
vakken, die aldus in groepen worden ver
deeld: a. Nederlandscb , Franscb, Duitscb, 
Engelsch; b. Latijn; c. gescbiedenis, stuats
inricbting en aardrijkskunde; d. wiskunde en 
boekho!1dcn; natuuL·kunde en natuut·lijke his
toric. E en mondeling examen wordt afge
nomen in de vakken van groep c, benevens 
in de natuurkunde en de natuurlijke historie. 
In de andere vakken wordt zoowel mondeling 
als schriftelijk geexamineerd. 

De als bijlage bij dit besluit gevoegde om
schrijving van de eisch en, voor de in <lit ar
tikel genoemde vakken, wijst den omvang 
aan der kennis, die _in elk vak van den exami
nanc1us wordt gevorderd. 

R et scbriftelijk examen c1uurt twee dagen, 
met dien verstande, dat niet meer dan zes 
uren per dag door de adspiranten schriftelijk 
worclt gewerkt. 

11. De aclspiranten, die zich aan eenig be
drog bij het chriftelijk examen scb.uldig 
maken, worden niet verder tot het examen 
toegelaten. Indien de ontdekking van eenig 
bedrog eerst na afloop van bet chriftelijk 
examen plaats vindt, lrnn het getuigschrift 
den adspirant , die zich daaraan schulclig 
rnaakte, worden onthouden. Op deze bepaling 
worden de adspiranten door den Voorzitter 
der Commissie, of door bet ingevolge art. 6 
met de leiding belaste lid der sub-commissie, 
uitdrukkelijk opmerkzaam gemaakt. 

12 . Indien een adspiran t door beboorlijk 
bewezen ongesteldheid, of om andere wettige 
redenen ter beoordoeling van den Voorzitter 
der Commissie, verhinderd is bij het schrif
telijk examen of bij een gedeelte daarvan 
tegenwooedig te zijn, wordt hem tijdons de 
mondel inge examens nog gelegenheid gegeven, 
ziju schriftelijk werk onder toezicht te maken. 
De opgaven daarvoor worden nader door de 
Commissie va tgestold . Daarbij wordt zorg 
gedragen, datdezeniet dezelfdezijn·alsdeaan de 
anclere adspiranten voorgestelde, maar zooveel 
mogelijk van gelijken omvang en moeilijkheid. 

t 3 . Het oordeel over de kennis der adspi
ran ten in elk der vakken, genoemd in artikel 10, 
wordt uitgedrukt door een der cijfers van een 
tot tien, aan welke de volgende beteekenis is 
te hechten: 10 = uitmuntend; 9 = zeor goed; 

8 = goed; 7 = ruim voldoende; 6 = vol
doende; 5 = niet geheel voldoende ; 4 = onvol
doende; 3 = gering; 2 = slecht; 1 = zeer slecht. 

14. H et in bet volgend artikel bedoelde 
getuigscbrift kan slecbts worden uitgereikt 
aan die adsp iranten, die in groep a on in eene 
der andere groepen ten minste bet praedicaat 
voldoende (= 6) hebben behaald. 

t 5. Aan den ailspirant, die bet examen 
met goeden uitslag heeft afgelegd, wordt een 
namens de Commissie door den Voorzitter en 
den Secretaris geteekend getuigschrift uitge
reikt, waarvan het model door Onzon Minister 
van J ustitie wordt vastgestelcl . 

16. Na atloop van bet examen brengt de 
Commissie aan Onzen Minister van Justitie 
een verslag uit umtrent de opmerkingen , · 
daartoe bet examen aanleiding heeft gegeven. 
Dit verslag wordt namens de Commissie 
door den Voorzitter en den ecretaris ge
teekend. 

t 7. De presentiegelden van de leden der 
Commissie voor de vereischte b ijeenkomsten 
bedragen achi gulden per dag. 

De Jeden der Commissie worden ten aanzien 
cler vergoeding van reis- en verblijfkosten 
gerangschikt onder de tweede k\asse van h~t 
Tarief, vastgesteld bij het Koninklijk beslmt 
van 5 J anuari 1884 (Staatsblad n•. 4) (1) behalve 
ten opzichte van hen, die eone betrekking 
beldeeden tot de eerste klasse beboorende, in 
welk geval zij ook als leden der Comm issie 
in die ldasse worden gerangschikt. 

18. Voor bet onderzoek, hetwelk niet in 
bijeenkomsten wordt gehouden, wordt aan 
ieder der daarmede belaste leden als vergoe
cling toegekend een bedrag van twee gulden 
voor iederen adspirant, die aan het sch riftelijk 
gedeelte van bet examen heeft deelgenomen. 

19. De gelden, voor de toelating tot het 
examen betaald, worden, na aftrek van de 
uitgaven tot bet afnemen daarvan gedaan, 
waaronder echter niet gerekend worden de reis
en vorblijfkoslen, de presentiegelden en de 
verdere vergoeding van de leden der Com
missie, aan Onzen Minister van Justitie ver
antwoord. 

H et batig saldo wordt door Onzen voor
noemden Minister , zonder overlegging van 
bewijsstukken, als eene toevallige bate in 
's Rijks scbatkist gestort. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblacl zal worden geplaatsl on waarvan 

(1) Dit besluit is gewijzigd bij dat van 24 Fe
bruari 1898, . 56. 
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afscbrift zal worden gczonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 23sten November 1905. 
(.!Jet.) WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, (.!Jet.) E. E . VAN RAAL'.l'E. 

(Uitgeg. 30 Nov. 1905.) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 
den 23sten November 1905 

(Staatsblad n°. 308). 

Omschrijving van de eisc!ien voor de in 
Artikel 10 genoemde vakken. 

Nederlandsch. 

u. Eene voldoende kennis van de Neder
landsche taal, blijkende uit een juist en vaardig 
gebruik daarvan zoowel mondeling als schrif
telijk, en nit bet voldoende begrijpen van een 
stuk proza en poezie; 

b. Kennis van de hoofdtrekken van de ge
schiedenis der N ederlandsche letterkunde sedert 
het begin der 17de eeuw, en van enkele harer 
voornaamste voortbrengselen in de 17de en 
de 18de, en, meer in bet !Jijzonder, in de 
19de eeuw. 

Frunsch, Duitsch, Engelsch. 

u. Uit eene scbriftelijke vertaling uit de 
vreemde taal in het N ederlandsch moet blijken, 
dat de candidaat den inhoud van een stuk 
proza of niet te moeilijke poezie in die taal 
voldoende begrijpt; bij het mondeling onder
zoek mag worden geeischt, dat de candidaat 
zich in de vreemde taal zonder grove fouten 
redelijk goed wete uit te drukken ; 

b. bet onderzoek in de letterkunde blijft 
beperkt tot een of meer hoofdtijclvakken, door 
den candidaat meer in het bijzonder beoefend, 
en tot enkele belangrijke voort.brengselen 
daaruit, door hem met zorg gelezen. 

Lutfjn. 

Het mondeling en scluiftelijk vertalen en 
verklaren van een eenvoudig stuk proza of 
poezie (bijv. OlCERO en L1vrn~ of Ovrnrus 
en VE RGILIUS) . 

Geschiede11is. 

u. De vaderlandsche geschiedenis, meer in 
het bijzonder sedert 1500; 

b. De algemeene geschiedenis sedert de 
Fransche omwenteling (met cene inleiding 
sedert 1713). Van de vroegere perioden wordt 
uitsluitend datgeene gevraagd, wat noodig is 
voor ecn juist i1nicht in de geschiedenis des 
vaderlands. 

Aardrijkskunde. 

Een overzicht van de natuurkundige en 
staa tkundige indeeling der werelddeelen ; voor 
Nederland en zijne kolonien en overzeeschc 
bezittingen wordt eene iets uitvoeriger behan. 
deling geeiscbt. Eenige kennis van lucht• en 
zeestroomen in verband met hun invloed op 
het klimaat, van enkele belangrijke handels
producten en van de ethnograph ische vcrdee
ling der menschheid. 

Staatsinrichting. 

Eenige kennis van de inricbting van het 
bestuur van den Staat, de provincien en de 
gemeenten, en van de onderlinge v erhouding 
der onderscheidene staatsmachten in N ederland . 
Een algemeen overzicht onzer grondwetgeving 
sedert 1814. 

TViskitnde . 

a. De mectkunde tot en met de stereometrie; 
b. De stelkunde tot en met de tw ecdemachts

vergelijkingen, de reken- en meetkunstige 
reeksen en de logarithmen. 

Boekhouding. 

In het dubbel of ltaliaansch boekhouden 
behoort de candidaflt genoegzaam ervaren te 
zijn, om eenige memoriaalposten in journaal 
te kunnen overbrengen en eene proefbalans 
en eene balans te kunnen opmaken. Verder 
worclt eenige keunis geeischt van de voor
naamste berekeningen, die bij het boekhouden 
te pas komen. 

Nutuiirkunde. 

In hoofdtrekken het evenwicbt en de bewe
ging. vooral van vloeistoffen en gassen, en de 
warmte; de eenvoudigste verschijnselen van 
het magnetisme, de electriciteit en het l icht. 

Natuurlijke historie. 

Eenige door eigen aanschouwing verkregen 
kennis van enkele natuurlijke plantenfamilien, 
waaraan bekendhcid met de hoofdtrekken der 
orgaanbeschrij ving ten grondslag moet liggen, 
en van en kele klassen en daartoe behoorende 
orden van dieren, beide ter keuze van den 
~and idaat. 

Mij bekend, 
De Min. vun Justitie, (.!Jet. ) E. E. VAN RAALTE. 

i4 November 1905. BESLUIT, houdende bepa
ling van het tijdstip , waarop de wet van 
30 Decomber 1904 (Staatsblact n°. 283) (W et 
tot wijziging der wet op het Notarisambt) 
in werking treedt. S. 309. 

Bepualrl op 30 December 1905. 
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25 Nove,nber 1905. B11:sr.urT. houdende hand· 
having van een besluit van Gedeputeerde 
Staten van de provincie N oordholland, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan eene 
bouwverorden ing wegens het ontbreken 
van eene verbodsbepaling omtrent bet aan
brengen en houden van slaapplaatsen in 
stallen. 

WtJ WILHELMI A, ENZ. 

Besch ikkende op bet beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Nibbixwoud tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland d.d . 26 April 1905, n°. 6, waarbij goed 
keuriug is outhouden aan de bouw- cu woning
verordening voor die gemeente; 

Den Raad van State, enz. 
Overwegende, dat, nadat doze verordening 

op 12 Mei 1904 bij Gedeputeerde Staten was 
ingezonden, dit college, bij brieven van 29 Juni 
en 23 November 1904 den gemeenteraad van 
Nibbixwoud de wenschelijkbeid beeft te ken
nen gegeven om daarin het aanbrengen van 
bedsteden in stallen van nieuw te bouwen 
woningen geheel te verbied en en eveneens bet 
bouden van slaapplaatsen in stallen van bestaaude 
woningen - beboudens bevoegdbeid aan bur
gemeester en wetbouders toe te keunen om van 
bet laatste verbod ontheffing te verleenen; 

dat, toen de gemeenteraad aan den wensch 
van Gedeputeerde Staten geen gevolg had ge
geven, Gedeputeerde Staten op 26 April 1905 
bebben beslotcn , aan de verorden ing, voor 
zooveel zij bepalingeu bevat ter uitvoering van 
de woningwet , bunue goedkeuring te out 
bouden; 

clat zij daarbij bebben overwogen, dat - blij
kens adviezen van den Inspecteu r ,-an cle volksge· 
zondbeid - de wenschelijkbeid van bedoelde 
verbodsbepalingen moet worden aangenomen op 
gronden zoowel van gezondbeid als van zede
lijkheid, dat toch in zcer vele N oordhollandsche 
boerderijen in de koestallen voor het mannclijk 
en soms ook voor bet vrouwelijk personeel 
slaapplaatsen zijn ingericbt en worden gebruikt, 
ook in de win termaanden , ter hcwaking van 
bet gestalde vee; dat die slaapplaatsen bed
steden zijn en aldus zijn ingericht , dat de 
eenige opening uitkomt in den stal , al of niet 
in de onm iddellijke nabijheid van de goot d ie 
achter de standplaats van bet vee loopt, ter
wijl de lucht in d ie bedsteden uitsluitend stal 
lucht is en daglicht daar moeilijk binnentreedt; 
dat, al moge hct verblijf in eene dergelijke 
onreine omgeving bet lichaam niet merkelijk 
scbaden, niettcmin ecne nacleelige werking op 
den gcest waarsch ijnlijk is, terwijl eene be-

waking van het vce bij nacht niet noodzakelijk 
chijnt ; dat voorschriften als cle bedoelde, voor 

zooveel het nieuw te bouwen stallen betreft, 
kunnen verlangd worden op grond van art. 3, 
l ste lid, sub j , en, voor zoover het bestaande 
stallen betreft, op grond van art. 3. derde lid, · 
der woningwet, terwijl zoodanige voorschriften 
door den raad van Nibbixwoud niet in zijne 
verorden ing zijn opgenomen; dat de verorde
ning op boveustaande gronden niet Yoor goed
keuring vatbaar is; 

dat de gemeenteraad onze voorziening heeft 
gevraagd, aanvoerende, dat bet slapen in stallen 
niet ongezond is en stellig minder gevaal'lijk 
dan het slapen in karners waar dag en nacbt 
cen vulkachel brandt, wat toch nergens zal 
worden verboden ; dat het we! degelijk van 
belang is te achten dat er personeel in den 
stal aanwezig zij om bij ongevallen tijdig hulp 
te kunnen verleenen ; dat het zeer moeilijk 
gaat, in de woningen voldoende slaapgelegen
heid te bebben ; dat de stallen in zijne ge
meente zeer rein worden gehouclen en de koeien 
slecht het kleinste gecleelte van het jaar op 
stal zijn ; en het moeilijk is voor clien tijcl 
andere slaapgelegenheclen in te richten ; dat 
de raacl eenparig van oorcleel is, dat door op
neming in de verordening van bepalingen als 
door Gedepnteercle Staten verlangd worden, 
in strijd wordt gehandeld met de belangen der 
gemeente; op welke gronden de raad Yerzoekt 
dat de verordening alsnog worde goedgekeurd; 

0., dat de g ronden waarop het bestrcden 
besluit rust, door appellant niet zijn weerlegd 
en ons juist voorkomen ; 

Gezien de woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het bestreden besluit , 
het daartegeu ingestelcle beroep ongegroncl te 
verklaren. (G em.stem.) 

28 November 1905. Bit LUC'l', houdcnde rege-
ling der positie van burgerlijke am bte
naren . die bij het reserve-personeel der 
Landmacbt in dienst treden. S. 310. 

WIJ WILHELMINA, EXZ. 

Op de voordracht van Onzen Mini ster van 
Staat, Minister van Oorlog, en van Onze Mi
nisters van Buitenlandsche Zaken, ,, au J ustitie, 
van Binnenlaudsche Zaken, van Marine, van 
Financien , van Waterstaat, Handel en Nijver
heid , en van K olonien, van: 22 Juni 1905, 
Kabinet, L itt. :M: • 1 ; 26 .Juni 1905, Afdeeling 
Comptabiliteit, n°. 8076; van den 30sten Juni 
1905, Afdeeling Algemeen Secretariaat, n°. 
372; van 5 Juli 1905, n°. 1033 M., afdeeling 



29 NOVl!MBJ"'t 1905. 4,93 

Militie en t-lcbutterijen; van 12 Juli HJ05, Bu
reau A 2 , n°. 73; van 15 Juli 1905, n°. 29, Ge
neraal t-lecretariaat; van 21 ,Juli 1905, Litt. L, 
Afdeeling Secretflriaat B: van 27 Juli 1905, 
Litt. D, n°. 23; 

Gezien bet Koninklijk besluit van 3 Mei 
1904 (Staatsblad 11°. 103) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
29 Augustus 1905, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van dnze Minis
ters van Oorlog, van Buitenlandsche Zaken, 
van .Justitie , van Binnenlandsche Zaken, van 
Marine, ,·an Financien, van Waterstaat, Han
del en Nijverheid, van Landbouw, Nijverbeid 
en Handel en van Kolonien, van 16 September 
1905, Litt. A••, Kabinet; van 22 September 
1905, Afdeeling Comptabiliteit n°. 11746; van 
3 October 1905, Afd. Alg. Secret. n° . 340; van 
7 Octobc,· Hl05, 11°. 1413 M , Afdeeling Militie 
en Scbutterijen: van 20 October 1905, Bureau 
A', n°. 54; van 23 October 1905, n•. 59, afdee
ling Gencraal Secretariaat; van 26 October 
1905, L • T , afd. Seer. B; van 30 October 1905, 
n°. 133, A. S. ; van 23 November 1905, Afd. 
D , n°. 46; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

De bepalingen van het Koninklijk besluit 
van 3 Mei 1904 (Staatsulad n°. 103) zijn ook 
toepasselijk op burgerlijke ambtenaren, die bij 
bet reserve-personeel der Landmacbt in dienst 
treden , met dien verstande dat : 

a. de bepaling vervat in artikel 2 van voor
meld besluit, van toepassing is gedurende den 
tijd, wel ken dat personeel onder de wapenen 
verblijft ; v66rdat geheel is vervuld de dienst
termijn , waartoe het tot zijne oefen ing, eerstc
oefening of eerste herhalingsoefening gehouden 
is, krachtens de voorwaarden, waaronder bet 
werd toegelaten tot de verbintenis tot vrijwil
ligen dienst bij genoemd personeel, dan wel 
tot bet korps, waartoe bet behoort en gedu
rende den tijd , welken meergenoemd personeel 
opkomt ingevolge het bepaalde bij artikel 5, 
5°., der wet voor het reserve-personeel der 
Landmacbt 1905, tenzij het onderzoek geene 
strafvervolging ten gevolge heeft of vrij spraak 
volgt ; 

b. de bepaling van artikel 3 van meergemeld 
besluit van toepassing is gedurende den tijd, 
welken bovenbedoeld personeel, na volledige 
vervulling van den voormelden diensttermijn, 
onder de wapenen verblijft uit hoofde zijner 
wettelijke verplicbtingen tot den werkelijken 
dienst, omschreven bij art. 5, 1°. tot en met 
4° ., der wet voor bet reserve-person eel der 
Landmacht 1905, of bij eenige, andere wet , en 

c. voor de in arti kel 5 van meergemeld be
sluit voorkomende woorden: .,bij de Militie 
zijn ingelijfd", wordt gele>mn : .,bij het reserve
personeel zijn in d ienst getreden". 

Onze Ministers van Oorlog, van Buiten
landsche Zaken, van ,Justitie , van Binnenland
sche Zaken, van Marine, van Financien, van 
Watcrstaat, Handel en Nijverheid, van Land
bouw, Nijverbeid en Handel en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel zijn Departement be
treft , belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de onderscheidene Ministerieele Departemen
ten, aan den Raad van State en aan de Al
gerneene Hekenkamer. 

Het Loo, den 28sten November 1905. 
(.qet. ) WILHELMINA. 

De 1lfinister van Oorlog, (,get. ) H. P. STAAL. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
(,get. ) VAN Ti<:TS VAN GoUDRIAAN. 

De Min. v. Justitie , (,get.) E. E. VAN RAALTE . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(,get.) P. RINK. 

De Minister van Marine, (qet. ) STUART. 

De Min. van Financii!n, (,get. ) DE MEESTER. 

De 1"\fin. van lVaterstaat, Handel en Nijverheid, 
(qet. ) J. KRAUS. 

De Min. van Landbouw, Nij11erheid en Handel, 
(,get. ) J. D. · VEEGENS. 

De Ministe,· van Kolo1iii!n , (.get.) D. FocK. 
(Uitgeg. 9 Jan. 1905.) 

29 Novembo/t· 1905. MtsSIVE van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverbeid aan 
de Cornmissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende voorschot-declara
tien in zake bet vervoer van tubercnleuse 
runderen. 

Bij de verificatie van de voorschot-declaratien 
in zake bet vervoer van tuberculeuse rnnderen 
is bet eenige malen gebleken, dat door burge
meesters aan de scbatters de bun toekomende 
belooning, bedoeld in bet Kon. besluit van 
21 Dec. 1904, n°. 22, ook uij voorschot is betaald. 

Dit kan ongetwijfeld tot verwarring en 
dubbele betaling leiden, aangezien de belooning 
der schatters bij ministerieele beschikking 
wordt toegekend na accoordbevinding van bet 
door hen ingezonden formulier 0, dat door 
de betrokken burgemeesters voor .,gezien" 
wordt geteekend. 

In verband met bovenstaande zou ik bet op 
prijs stellen, dat door U H.E.G. de burge
meesters van Uw gewest worden aangescbreven 
de belooning van de schatters niet bij voor-
schot te betalen. (Gem.stem.) 
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30 November 1905. BESLUIT, houdende be· 
sl issing dat wanneer op den dag der ver
kiezing mecr oandidaten zijn opgegeven 
clan plaatsen te vervullen zijn, ingevolge 
art. 10 bis der gemeentewet over hen eene 
stemming moet plaats hebben, zonder dat 
bet den burgemeester bij bet in ontvangst 
nemen der opgaven van candid a ten vrij staat 
te onderzoeken of de daarop voorkomende 
personen in de gemeente woonachtig zijn . 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep door G. v AN 
BERKEL te Overasselt tegen bet beslui t van Ge
deputeerdc Staten van Gelder/and d.d. 8 Augus
tus 1905, waarbij bekrachtigd is de beslissing 
van den gemeenteraad van Overasselt d.d. 2!l Juli 
1905 tot niet-toelating van G. VAN BERKEL 
en J . J . HEYNEN als leden van dat college; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, 

Overwegende : dat bij de verkiezing voor 
leden van den gemeenteraad van Overasselt 
twee opgaven van candidaten zijn ingeleverd, 
de eene behelzende de namen: G. A. ARTS, 
G. YAN BERKEL en J . J. H EYNEN, de a11dere 
bevattende de namen: ARTS GERARDUS, H EY· 
NEN JOHANNES en KL.A.ASSEN LAMBERTUS; 

dat de burgemeester op 27 J uni 1905, den 
dag der verkiezing, heeft verklaard dat geen 
personen in de gemeente woonden, die de 
namen droegen in de tweede opgave vermeld, 
en die lijst ter zijde gelegd, waarna bij de 
personen in de eerste opgave genoemd, ver
kozen verklaard heeft ; 

dat de gemeenteraad, overwegende, dat ook 
LAMBER'.l'US KLAASSEN als candidaat gesteld 
had moeten beschouwd zijn en derhalve eene 
stemming over vier candidaten bad moeten 
gehouden worden, op 29 Juli 1905 heeft be
sloten G. A. ARTS, J. J. HEYNEN en G. VAN 
BERKEL niet tot het lidmaatscbap van den 
Raad toe te laten ; 

dat de burgemeester en G. v.A.N BERKEL 
tegen genoemd raadsbesluit bezwaren hebben 
ingebracbt bij Gedeputeerde Staten van Gel
derland, die daarop hebben overwogen : dat de 
vraag of op de door H. v.A.N RAAY ingeleverde 
opgave van candidaten vermelde personen al 
dan met .,bestaande personen" waren, in casu 
buiten beschouwing behoort te blijven, aan
gezien, ook al ware die vraag ontkennend te 
beantwoorden, zulks ingevolge art. 53, lid 1, 
der kieswet toch ni=er voor den burge
meester een grond had mogen zijn om bedoelde 

opgave van candidaten te weigeren of bij het 
opmaken der in art. 54 \TUD genoemde wet 
bedoelde oandidatenlijst te r zijde te stellen, 
nu de bewuste opgaaf bet vere ischte aantal 
onderteekeningen niet miste; dat, waar bij de 
verkiezing d,·ie plaatsen waren te ve1Tullen, 
terwijl de meer bedoelde opgave vier candidaten 
vermeldde, mitsdien ingevolge bet 1• lid van 
art. lObis der gemeentewet, eene stemming 
had behooten plaats te vinden en de burge
meester niet bevoegd was, ingevolge art. 10, 
lid 5, dier wet de candidaten G. A. A1ws, 
G. VAN BERKEL en J .. J. HEYNli:N benoemd 
te verldaren; dat derhalve deze benoeming is 
geschied in strijd met de wet en alzoo behoort 
te worden aangenomen dat de gemeenteraad 
terecht tot niet-toelating van die bcnoemd 
verklaarden heeft besloten, zonder dat daarbij 
dezerzijds in een onderzoek behoort te worden 
getreden, of al clan niet terccht in 's Rnads 
beslissing is overwogen, dat de bedoelde stem
ming over vier candidaten bad behooren te 
geschieden ; op welke gronden zij den 8sten 
Augu tus 1905 bebben goedgevonden, de be
slissing van den Raad van Orerasselt tot niet
toelating van G. A. ARTS, G. v.A.N BERKEL 
en J. J. Hll:YNEN als leden van zijn college 
te bekrachtigen ; 

dat G. VAN BERKEL van het besluit van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is ge· 
komen, daarbij aanvoerende dat zijn inziens 
de burgemeester tcrecbt de candidatenlijst 
waarop de namen AR·rs G·8RARDUS, HEY~EN 
JoHANNJ;;S en KLA.A.SSP,N LAMBERTUS voor
kwamen, heeft ter zijde gelegd, als niet vol
doende aan de voorschriften der wet en per
sonen vermeldende, welke niet in de gemeente 
woonden, noch bekend waren ; weshalve appel
lant Ons verzoekt .,te vern ietigen hot voor
noemde besluit van Gedeputeerde Staten der 
provincie Gelder/and en van den Raad der 
gemeente Overasselt en alsnog als raadsleden 
dier gemeente toe te laten de bij verkiezing 
van 27 Juli jL verkozen verklaarde leden 
G. A. ARTS, J. J. HEYNEN en requestrant"; 

0., dat art. lObis der gemeentewet ten aan
zien van de verkiezing van raadsleden bepaalt, 
dat als er meer oandidaten zijn opgegeven clan 
er plaatsen te vervullen zijn, over hen uiterlijk 
binnen 14 dagen eene stemming geschiedt ; 

dai c1·e burgemeester van Overasselt, in strijd 
met die bepaling, gehandeld heeft alsof er 
slechts eene opgave van drie candidaten bij 
hem ingediend was; daarbij ten onrechte in 
een onderzoek tredende of de namen , op de 
andere opgave voorkomende, die waren van 
personen in de gemeente woonachtig; 
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dat de gemeenteraacl mitsdien terecht be• 
sloten heeft, de candidaten, door den burge· 
meester op den dag der verkiezing benoemd 
verklaard, niet tot het lidmaatschap toe te 
laten en Gedeputeerde Staten tereeht het raads
be luit hebben gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het ingestelde beroep ongegrond te ver· 
klaren. (W. v. B. A.) 

1 Dece,nbe,• 1906. ARREST van den Hoogen 
Raad der ederlanden, houdende beslissing 
dat art. 12 der wet tot regaling der coope
ratieve vereenigingen vau 17 November 1876 
(Staatsblad n°. 227) alleen betrekking beeft 
op hen, die, geen leden-oprichters zijnde, 
later tot de vereeniging :'lijn toegetreden. 

De Hooge Raad, enz. 
0verwegende, dat, blijkens het aangevallen 

vonnis en bet daarbij vernietigde vonnis van 
den kantonrechter te Groenlo van 23 Februari 
1904, waarvan de overwegingen voor wat de 
daadzaken en cle gevoercle procedure betreft 
door cle rechtbank zijn overgenomen, de inmid
dels in staat van faillissement verklaarde en 
thans door haren curator vertegenwoordigde 
vereeniging den verweerder in cassatie voor 
bovengemelden kantonrechter heeft gerlagvaard 
als lid en oprichter der genoemde Eerste 
N ederlandsche 0ooperatieve Export-slachterij 
tot betaling van eene boete van f 200 met 
rente en kosten ter zake van het verrichten 
van handelingen in strijd met cle statuten dier 
vereeniging en, tegenover de cntkentenis van 
den verweerder, clat hij lid en oprichter clier 
vereeniging zoud,i zijn, zich in de eerste plaats 
beroepeu heeft op een nittreksel van het regis 0 

ter als bedoeld bij art. 11 der wet van 17 o
vember 1876 (Staatsblad n°. 227) cler Eerste 
Nederlandsche Cooperatieve Export-slachterij 
te Winterswijk en van de notarieele akte van 
oprichting aan dat register gehecht en daar
mede een geheel uitmakende en vervolgens op 
de ter griffio van het kantongerecht te Groenlo 
ingeschreven akte van oprichting der vermelde 
Export-slacbterij en op andere daarmecle in 
verband staande bescheiden ; 

0. dat de kantonrecbier het beroep op het 
vermelde uittreksel niet voldoende achtte, <loch 
uit hetgeen vercler in het geding was gebracbt 
bet bewijs, dat de verweerder was lid en op
ricbter der vereeniging, meende te kunnen 
putten en, dit punt alzoo bewezen achtende, 
aan de eischende vereeniging bet door haar 
aangeboden getuigenverhoor ten opzicbte van 
andere onbewezen claadzaken toeliet; 

0. clat op het door den verweerder ingesteld 
hooger beroilp, de rechtbank bet oordeel van 
den kantonrechter omtrent de bewijskracht 
van bet meergenoemde uittreksel uit bet regis• 
te1· gegroncl achtte, doch besliste, dat de kanton
rechtcr, vermits tusschen partijen vaststond, 
dat de verweerder niet had voldaan aan het 
voorschrift van art. 12 der genoemde wet 
(nl. bet overleggen van de gedagteekende 
onderteeken ing van bet in art. 11 bedoelde 
register der vereeniging of van eene notarieele 
akte in afscbrift aan dat register gehecht) aan 

• de eischende vereen iging de vordering hacl 
hebooren te ontzeggen en door dit niet te 
doen en het bewijs van lidmaatschap te putten 
nit andere bescbeiden, vermelcl art. 12 heeft 
ge cbonden, zoodat in hooger beroep, met 
voorbijgang van bet door de vereeniging aan
geboden bewijs, hare vordering baar werd 
ontzegd; 

0. dat hiertegen het middel in zijne beicle 
onderdeelen is gericht, n.l. schending en ver
keerde toepassing der artt. 1, 2, 5, 7, 11, 12 
en 13 der wet van 17 November 1876 (Staats
blad n°. 227) tot regeling der 0ooperatie,·e 
vereenigingen, zooals die wet is aangevulcl bij 
de wet van 7 Mei 1878 (Staatsblad n°. 41) en 
der artt. 1902, 1907 en 1926 B. W., omdat de 
recbtbank: 

a. waar to bewijzen werd aangeboden, dat 
nu venveerder oorspronkelijk geclaagde was 
lid dor eischende vereeniging, i=ers beboorde 
tot de opricbters dervereeniging, terwijl feitelijk 
vaststaat, dat verweerder niet heeft beweerd, 
dat bij sinds op wettelijke wijze was uitgetreclen, 
beeft beslist, dat ook tegenover hen, die de 
vereeniging mede oprichtten, het bewijs van 
bun lidmaatscbap slecbts kan geleverd wordcn 
op de wijze bij art. 12 der aangehaalde wet 
van 17 November 1876 (Staatsblad n°. 227) 
bepaald, en 

b. waar ten processe vaststaat, dat eischeresse 
tot bewijs harer posita overlegde bet ·register 
bedoeld in de artt. 11 en 12 der aangebaalde 
wet, waaraan was gchecht bet afscbrift der 
notarieele oprichtingsakte heeft beslist dat 
slechts de a;mhecbting van een afscbrift eener 
speciaal voor de toetreding als lid opgemaakte 
akte aan het voorschrift van bet meergemeld 
art. 12 voldeed ; 

0. daaromtrent: 
dat ingevolge de artt. 4 en 5 van de wet 

tot regeling cler Cooperatieve vereenigingen, 
deze tot stand komen door de notarieel ver
leden akte van oprichting, die de leden ver
plicht zijn in haar geheel te doen inschrijYen 
ter gl'iffie van het kantongerecht in welks ge. 
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bied de vereeniging is gevestigd, op de daartoe 
bestemde openbare registers, en welke akte 
onder andere in de Nederlandsche Staatscourcmt 
moet worden openbaar gemaakt ; 

dat ingevolge art. 7 de akte van oprichting 
moet bevatten, o. m. , eene voldoende aan
wijzing van naam en woonplaats der oprichters 
en voor elders wonende leden aanrij7.ing van 
een gekozen domicilie ; 

dat uit deze verschillende bepahngen volgt, 
dat de oprichters worden genoe,~d led.en , die 
als zoodanig worden erkend nogl voordat de 
v oorg eschreven inschl'ij v ing in de regi s te rs van 
bet kantongerecht en de openbaarmakingen 
lrnbben plaats gehad ; J 

dat voorts het in art. 11 genoemde, ten 
kantore der vereeniging dagelijks b/j te bouden, 
registers o. m. moet bebelzen : • 

1°. de statuten der vereeniging ; 
2°. eene voldoende aanwijzing van naam en 

woonplaats der leden , bestuurders en commis-
sari ssen, zoo die er zijn; I 

3°. bet tijdstip van de toeireding tot en de 
uittreding of ontzetting nit het lidmaatscbap 
der ve reeniging; 

dat d it laatste nood wendig alleen betrekking 
kan hebben op die leden, d ie eerst na de op
richting lid ziju geworden, omda~ de aanvang 
van bet lidmaatschap van hen d ie tot cl e op
riehters behooren, met den datun\ der oprich 
ting zelve samenvalt , hetgeen no~ bevestigiug 
,, indt in het onder 5°. van dat artikel voor
geschrevene, nl. de aanwijzing voor elders 

1 
wonende leden van een gekozer dornicilie 
binnen de gemeente waar de vereeniging ha l'Cn 
zetel vestigt, een voo t·schrift dat alleen voor 
de later toegetreden leden van tof passing kan 
zijn , omdat ten aanzien van de ledrn-oprichters 
deze kenze van domicilie reeds in de akte van 
oprichting moet voorkomen ; 

1 0 . dat, wanneer nu in art. 12 wordt bepaald, 
dat de toetreding tot de Yereenig ing ten aan
zien van de leden en van derden alleen be
wezen wordt doot· de gedagteekende onder 
teekening van het in art. 11 bedoelde register 
der vereeniging of door eene notarieele aide 
in afschrift aan dat register gehecht - dit 
voorschrift moet geacht worden alleen betrek
king te hebben op h en die, geen leden-oprich
ters zijnde, later zijn toegetreden, h etgeen volgt 
uit h et woord ., toetreding" tot de vereeoiging, 
wat het reeds bestaan van eeo uit leden be
staaude verecniging veronderstelt, in verband 
met hetgeen hierboven aaogaande de daarbij 
ve rmelde artikelen is overwogen, en ook daar
nit, dat een gedagteekende onderteekeoing van 
bet register eveozeer alleen kan doelen op 

hen die na de oprichtiog lid zijn geworden, 
verrnits eeoe afzonderlijk vermelde dagteeke
ning ten aanzieo der leden-oprichters , zooal s 
gezegd is, niet te pas kornt ; 

0 . dat de grief in het middel sub a genoemd 
derhal ve is gegrond en de rechtbank art. 12 
in verband met art. 11 der wet van 17 Novem
ber 1876 (Staats/ad n°. 227) vcrkeerd heeft 
toegepast ; 

0. dat daarmede de no0dzakelijkheicl van 
onderzoek naar de grief sub b vermeld komt 
te vervallen ; 

V e rni etig t b e t vonnis van de arroncli ssc
ments-rechtbaok te Zntphen van 19 Januari 
1905, tusschen partijen gewezen ; 

Verwijst de zaak naar voormelde rechtl.Jank 
ten einde met inachtneming van dit arrest 
verder te worden behandeld en beslist ; 

Y eroordeelt den verweerder in de kosten 
op de cassatie gevallen. 

(W. v . '-r R. 8308.) 

4 Deceni lJer 1905. BESLU IT , tot aauwijzing 
van de Vereeniging voor Hooger Onder
wijs op Gereformeerden grondslag als 
bevoegd in de van de vereeniging uit
gaande .,Vrije Universiteit" eene bij
zonclere universiteit te hebben, die ten 
aanzien van eenige door haar te verleenen 
doctorale graden gelijke rechten beeft als 
de Rijksuniversiteiten. i:i . 311. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de rnorclracbt van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken van 21 Juli Hl05, 
n°. 4974' , afdeeling Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 184 en 185 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State geboorcl (ad vies van 
26 September 1905, n°. 31) ; 

Gelet op bet nuder rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 N ovember 1905, 
n°. 9355 •, r.fdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonclen en ve,·staan: 
de Vereeniging voor H ooger Onderwijs op 

Gereformeerden g rondslag aan te wijzeu als 
bevoegd in de van de vereenigiog nitgaaude 
.,Vrije U niversi teit" eene bijzondere univer
siteit te hebben, die ten aanzien van de door 
haar te verleenen doctorate grnden in de 
rechtswetenschap, in de klassieke letterkunde, 
in de Semitische letterkunde en in de wijsbe
geerte gelijke recbten heeft als de Rijksnni
versiteiten. 

Onze Minister van Bi1menlaudsche Zaken 
is belast met de nitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
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waarvan afschr ift zal worden ge,mnden aan I 
den Raad van State. 

Het L oo, den 4den December 1905. 

zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekcnlrnmer. 

Het Loo, den 4den December 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De 11'Iin. van Binnenl. Zaken, (get.) P. RINK. 

(Uit_qeg. 19 Dec. 1905.) 

4 Dece,nber 1905. B.h:SLUI T, tot aanvulling 
van het reglement n•. IV op de organi
satie en de dicnst der deurwaarders en 
verdere regtsbed ienden , vastgesteld bij 
het Koninklijk besluit van lJ Septem
ber 1838 (Staafsbla(l n". 36). S. ,n2. 

WJJ W lLHELl\H NA, };Nz . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 7deu October 1905 , 4e Af
deeling, n°. 362; 

Oven vegende, dat het Ons wenscbelijk voor
gekomen is-, dat de recb terlijke colleges, kan
tongerocbten en ambtenaren van het openbaar 
m inisterie, wauneer bij hen eene vacature van 
bedienclc zal zijn te vervullen, in de gelegen
heid worden gestcld, h iertoe ecnc aanboveling 
aan Onzen linister ,,an Justitie te doen; 

Zoo is bet, dat Wij , den Raad Yan State 
gehoord (advies van den 7den November 1905, 
n°. :.ll); 

Gezien hot nader rapport van Onzcn Mi
ni ster van Justitie van den 30sten Novem
ber 1905, 4dc Afdeeling, n•. 334; 

Hehben goedgevonden en verstnan , 
te bepalen : 

Ewig arfikel. 

A.an artikel 15 .an het Reglement n°. IV 
op de organisatie en de d ienst der deur
,rnarders en verdcre regtsbedienden , vastge
steld bij het Koninklijk besluit van den 
14 September 1838 (Staatsblad n°. 36) en laat
stelijk gewijzigd en aangevuld bij On s besluit 
van 29 Maart 1905 (Staatsblad 11°. 119), wordt 
als tweede lid toegevoegcl de volgende be
pal ing: 

,,Wannoer bij een regterlijk collegie, kan
tongeregt of parket eene vacnture van be
diende is ontstaan, doet hot collegie, de kan
tonregtcr, hot hoofd van het parket of de 
ambtenaar van hot openbaar ministerie bij 
het kantongeregt binnen eene mnund daama, 
eene lijst van aanbcveling van drie personen, 
dingende naar de opengevallen betrekking, 
aan Onzeu voornocmden Minister toekomen." 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dut in het Staats
blad zal worden gcplaatst en waarvan afschrift 

1905. 

(qet.) WIL H E L)UN A . 

(get. ) 
De Minister van Jitstitie, 

E. E. VAN RAALTK 

(Uitgeg. 8 Dec. 1905.) 

5 December 1905. B~~SLUl 'l', tot regeling van 
den herijk der maten en gewichten in 1906 
en 1907 . S. 313. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister Yan 
Waterstaat , Handel en Nijve1·heicl van 3Novem
ber 1905, n•. 54, afdeeling Handel en Nijve rheid ; 

Gelet op artikel 15, litt. a der wet van 
7 April 1869 (Staatsblad n•. 57), waarvan de 
gewijzigde tekst is bokend gemaakt bij Ko
ni nklijk besluit van 29 No,·ember 1874 (Staats
blad n°. 143) ; 

Den Raad van State gehoorcl (advies van 
21 November 1905, n•. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen )Ii
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
van 1 December 1905, L •. B, afdeel ing Handel 
en Nijverheicl; 

H ebben goedgevondeu en verstaan : 
te bepalen : 
1°. De maten en gewichten moeten in het 

jaar 1906 of 1907 worden onderworpen aan 
1 den he rijk, becloelcl bij artikel 15, litt. a, der 

bovengenoemde wet; 
2°. De herijk heeft plants binnen het tijdvak, 

dat aanvaugt op 1 Januari 1906 en eindigt op 
1 Septcm her 1907 ; 

3•. Aan Gedepnteerde Staten der provincien 
wordt opgedragen bet tijdstip te bepalen , 
waurop de berijk voor elke gemeente binnen 
het onder 2°. genoemde tijdvak zal geschieden. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
N ijverbeid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsolad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den December 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De N[in. van Waterstaa/ , Handel en Nijverheid, 
(get. ) J . KRAUS. 

(Uitgeg. 14 Dec. 1905.) 

5 December 1905. BESLUIT, tot het stellen van 
uadcre regelen inzake de pensionneering 
van onderwijzcrs, verbonden aan bijzondere 
lagere scholen en aan bijzonclere kweek
scholen en van hunne weduwcn en wcezcn. 
S. 314. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Financien van 
28 September 1905, n•. 846i, afdeeling Alge· 
meene Zaken en Comptabiliteit en van 4 Oc
tober 1905, n•. 48, Pensioenen ; 

Gelet op artikel 75 der wet tot regeling van 
bet lager onderwijs, waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Ons besluit van 
26 J un i 1905 (Staatsblad n•. 219); 

Den Raad van State gehoord, advics van 
21 November 1905, n•. 20; 

Gelet op bet nader rapport van Ooze voo r
noemde Ministers van 27 November 1905, 
n•. 10137, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit en van 2 December 1905, n•. 28, 
afdeeling P ensioenen ; 

Hebben goedgevouden en verstaau: 
met ingang van den dag, waarop in werking 

treden de wetten van 5 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 152) en 5 J uni 1905 (Staatsblad n•. 153), (1) 
vast te stellen de volgende regelen ter uit
voering van de wettelijlrn bepal ingen betref
fende de pensionueering van onderwijzers, 
verbonden aan bijzondere lagere scbolen en 
aan bijzondere kweekscbolen tot opleiding van 
onderwijzers en vanhunne weduwen en weezen. 

Art. 1. Bij de in artikel 65 der wet tot 
regeling van bet lager onderwij bedoelde op
gaaf wordt, voor zoover betreft bijzondere 
lagere scholen, gevoegd een afschrift of uit
t reksel van bet op bet tijdstip der inzending 
geldende leerplan, ten blijke, dat aan de eischen 
bij artikel 60, in verband met artikel 59, eerste 
lid, der wet tot regeling van bet lager onder
wijs gesteld , is voldaan. 

Ten aanzien van de ouderwijzers, verbonden 
aan bijzondere lagere scholen of aan bijzondere 
kweekscholen, wier belooning niet uitsluitend 
bestaat in eene jaarwedde of vaste geldelijke 
t"elage - bet genot van vrije wouing of in
woning uitgezonderd - vermeldt de in bet 
eerste lid van dit artikel bedoelde opgaaf, be
halve de bij de wet en hier gevorderde ge
gevens, de volgende bijzonderheden: 

1°. den rang welke door ieder der onder
wijzers op 1 Januari van bet loopende jam· 
in de school werd bekleed, alsmede, voor ieder 
der niet aan het boofd van de school staande 
onderwijzers, of hij de akte van boofdonder
wijzer bezat, dan we! in de vrijstelling vie!, 
bedoeld in artikel 7, laatste lid, der wet tot 
regelicg van bet lager onderwijs; 

(1) Bij besluit van 24 J uni 1905, 8. 218, 
bepaald op 1 Januari 1906. 

2°. bet aantal ureu gedurende hetwelk ieder 
der niet aan het hoofd van de school staande 
onderwijzers aldaar per week o.iderwijs pleegt 
te geven, en voorts ten aanzien van de bij
zondere lagere scbolen, het aantal leerlingen, 
dat op 15 J anuari van bet loopende jaar als 
aldaar werkelijk schoolgaande bekend stond. 

W anneer in de opgaaf onderwijzers begrepen 
zijn, die, ingevolge bet slot van artikel 2 of 
bet eerste lid van art ikel 3 der Weduwenwet 
voor de onderwijzers 1905, voor de toepassing 
van laatstgenoemde wet niet als zoodanig wor
den aangemerkt, geschiedt daarvan tegelijker
tijd mededeeling . Ten aanzien van de aan het 
slot van genoemd artikel 2 bedoelde onder
wijzers, wordt daarbij gevoegd een afschrift 
van de verklaring, vereischt volgens den al
gemeeuen maatregel van bestuur, bedoeld in 
bet laatste lid van dat wetsartikel. 

2. Wanneer in de opgaven, bedoeld in ar
tikel 1 van dit besluit, niet meer voorkomen 
namen van onderwijzers, die ten vorigen jare 
daariu waren vermeld, worden ten aanzieu van 
iederen zoodanigen onderwijzer de reclenen 
hiervau medegedeeld. In geval de onderwijzer 
is overgegaan naat· een andere school, wordt die 
school steeds zooveel mogelijk opgegeveu. 
Wanneer de onderwijzer is komen te staan 
aan het boofd van een voor eigen rekening 
beheerde school of kweeksehool, wordt daarvan 
tevens melding gemaakt. 

3 . De opgaven, bedoeld in artikel 1 van dit 
besluit, worden telken jare door den districts
schoolopziener binnen wiens ambtsgebied de 
school gevestigd is, onderzocbt en zoo noodig 
aan bet bestuur of den bonder der school 
ter verbetering of ter aanvulliug terugge
zonden. 

De opgaven worden v66r 1 Maart doorge
zonden aan Onzen met de uitvoering der wet 
tot regeling van het lager onderwijs belasten 
Minister. 

4 . Ingeval een onderwijzer wordt ontslagen 
om een der redenen, bedoeld in artikel 62, 
sub 4°., der wet tot regeling van bet lager 
onderwijs, wordt daarvan melding gemaakt 
in cle akte van ontslag. 

Een afschrift van die akte wordt binnen 
tien dagen na bet ontslag gezonden aan Onzen 
met de uitvoeriug der wet tot regaling van 
bet lager onderwijs belasten Minister. 

5. De storting in 's Rijks kas van bijdragen 
voor pensioen geschiedt bij eeu der Rijks
betaalmeesters. 

De geviseerde quitantien van storting wor
den binnen tien dagen, nadat de storting heeft 
plaats gebad, gezonden aan Onzen met de uit • 
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veering der wet tot regeling van het lager 
onderwijs belasten Minister. 

6. Onderwijzers, die hunne vroegere diensten 
bewezen aan bijzondere lagere scholen of aan 
bijzondere kweekscholen willen inkoopen op 
den voet van het bepaalde in artikel 72 der 
wet tot regeling van :;et lager onderwijs, wen
den zich daartoe, onder bereidverklaring tot 
betaling van de verschuldigde bijdragen, v66r 
het verstrijken van den in het cerste of het 
negende lid van genoemcl at-tikel gestelden 
termijn, schriftelijk tot Onzen met de uitvoe
ring clier wet belasten Minister, die hun de 
verder ve reischte inliehtingen verschaft. 

7 . Door Onzen met de uitvoering der wet 
tot regeling van het lager onderwijs bela.sten 
Minister wordt aan den Pensioenraad voor 
burgerlijke ambtenaren opgaaf gedaan: 

a. telken jare v66r 1 Mei, van de door hem 
in dat jaar vastgestelde, gewijzigde of opge
hevcn pensioensgronclslagen met vermeldirig 
van den naam, de voornamen en de dagtee
kening van geboorte van ieder der belangheb
bende onclerwijzers, alsmede van de school, 
waaraan bij op 1 Januari van het jaar werk· 
zaam was; 

b. telken jare, in de maanden J nni en Decem
ber, van de verrekende ingehouclen of gestorte 
bijdragen, zoowel van die voor eigen pensioen 
verscbuldigd, als van die ten behoeve van bet 
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtcnaren; 

c. binnen een maand, nadat hij claarvan 
kennis bekomt , wanneer een onderwijzer 
komt te verkeeren in een der gevallen, ver
meld in artikel 61, derde lid, onder a tot en 
met d, of in artikel 62, sub 1°., 3°. of 4°. der 
wet tot regeling van het lager onderwijs ; 

d. tot 1 April 1908, elke drie maanden, van 
de namen, de voornamen en de dagteekening 
van geboorte der onderwijzers, die zich hebben 
verbonden tot inkoop hunner vroegere cliensten, 
op den voet van artikel 72, eerste lid , der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, met ver
melding van de school of scholen waaraan zij 
v66r 1 Januari 1906 werkzaam waren, van 
den rang dien zij in die scholen bekleedden 
en met mededeeling of zij de verschuldigde 
bijdrage in eens of wel in tien jaarlijksche 
termijnen zullen voldoen en van bet aantal 
jaren, dat voor de berekening van die bijdrage 
en van het pensioen is vastgesteld ; 

e. binnen drie maanden nadat eene verbin
tenis, als bedoeld in het 9de lid van artikel 72 
der wet tot regeling van bet lager onderwijs 
is aangegaan, van gelijke bijzonderheden als 
sub d van dit artikel genoemd; 

f. binnen een maand, van de storting of 
inbouding der wegens inkooµ van vroegere 
diensten verschnlcligde bijdragen. 

8 . Gelijke opgaaf als bedoeld sub a, b en c 
van artikel 7 van dit besluit, worclt gedaan 
aan den Directeur van het W eduwen- en 
Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren, 
met <lien verstancle, dat mededeeling van de 
verrekening, inhouding of storting van de bij
drage voor eigen pensioen ach terwege blijft. 

9. De opgaven, bedoeld in art. 65 der wet 
tot regeling van het lager onderwijs en in dit 
besluit, worden opgemaakt in den vorm, ,ast
gesteld door Onzen met de uitvoering van 
evengenoemde wet belasten Minister. 

10. Waar in dit besluit wordt gesproken 
van onderwijzers, zijn daaronder ook onder
wijzeressen begrepen . 

11. De pensioenen, krachtens artikel 60 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs te 
verleenen, worden gebracht op de begrootingen 
voor h et Departement van Binnenlandsche 
Zaken , bij het Departement van Financien 
ingeschreven in het Grootboek der pensioenen 
voor de onderwijze.rs en door cle zorg van 
laatstgenoemd Departement op dezelfde wijze 
als de overige pensioenen, ten taste van den 
Staat uitbetaald. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financien zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, aan den 
P ensioenraad voor burgerlijke ambtenat·en en 
aan den Directeur van het Weduwen- en 
Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren . 

Het Loo, den 5den December 1905. 
(get. ) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) P. Rr::m. 

De Ministel' van Financil!n, 
(get. ) DE MEESTER. 

( Uitgeg . 14 Dec. 1905.) 

5 December 1905. MISSIVE van den Minister 
van Binncnlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende inschrijving voor de Militie 
in verband met de wijziging van art. 421 
e. a. van het Burgerlijk Wetboek. 

Bij artikel VIII der wet van 6 Februari 1901 
(Staatsblad n•. 62), welke ingevolge het Konink
lijk beslnit van 25 October 1905 (Staatsblad 
n•. 292) op l! December 1905 in werking is 
getreden, is aan artikel 421 van het Burgerlijk 
Wetboek de volgende lezing gegeven: 

.,In alle gevallen waarin de kantonrechter 
32* 



500 5 DF.CEMBER 1905. 

.,of de rechtbank een voogd te benoemen 

.,heeft , kan de voogdij wordon opgedragen aan 

.,eene in het Koninkrijk gevestigde rechtsper

.,soon!ijkheid bezittende vereeniging of aau 

.,eene aldaar gevestigde sticbting of instelling 

.,van weldadigbeid, wier statuteu, stichtings

.,brieven of reglemeuten duurzame verzorging 

.,van minderjarigen voorschrijven. 
.,Artikel 419 blijft buiten toepassing. 
,,De vereeniging, stichting of instelling van 

.,weldadigheid heeft ten aanzien van de haar 
,,opgedragen voogdij deze!fde bevoegdheden 
"en verpl ichtingen, d ie aan den voogd z ijn 
,,toegekend of opged ragen , tenzij de wet 
,,anders bepaalt. 

,,De leden van het l1estuur zijn persoonlijk 
,,en boofdelijk aansprakel ijk voor de uitoefe
,,ning der voogdij voor zooverre deze door bet 
,,bestuur gescbiedt en voor zooverre de Jeclen 
,.van bet bestuur niet ten genoegen des recbters 
,,aantoonen, het bunue geclaan te hebbon tot 
,,beboorlijke uitoefening cler voogclij, of wel 
,,buiten staat te zijn geweest daarvoor te 
,,waken. 

,,Het be,tuur kan een of meer zijner leden 
.,sohriftelijk macbtigen tot de uitoefening der 
,,voogdij over in d ie machtiging genoemde 
,,minderjarigen ." 

Wijders is bij artikel 7 cler ,,overga11gsbe
µalingen" van genoemde wet bet volgonde 
bepaalcl: 

,,De voogclij van regenten van eenig gesticht 
,,van weldadigheid , uitgeoefend op het tijd stip 
,,van het in werking treclen dezer wet over 
,,m inderjarigen, die noch staan onder de ouder
,,lijke macht, noch een antler tot voogd hebben, 
,,wordt van dat tijdstip af geacbt te zijn de 
,,voogclij van de vereeniging, stichting of in
,,stelling van weldadigheid, waartoo bet ge
,,sticht behoort. 

,,De voogdij van regenten van eenig gesticht 
,,van welcladigheid, uitgeoefend op het tijdstip 
,,van het in werking ._treden dezer wet over 
,,minderjarigen , die staan onder de ouderlijke 
,,macht of die een antler tot voogd hebben , 
,,eindigt op het tijdstip van het in werking 
,, treclen dezer wet." 

Met het oog op de verplichting tot aangifte 
ter inscbrijving voor de militie en de gemeente 
waar die aangifte en de inschrijving moeten 
geschieden, heh ik de eer U H .E.G. teverzoeken, 
de aandacbt van burgemeesters en wetbouders 
der gemeenten in Uwe provincie op het boven
vermelde te vestigen en hun in overweging 
te geven om, voor zoover er in bunne ge· 
meenten gestichten van weldadigheid zijn als· 
in het ongewijzigcl artikel 421 van het Burger-

lijk "\Vntboek bedoeld, bunnerzijcls ook de 
aandacht rnn de Regenten van die gestichten 
op de met 1 December jl. in werking getreden 
wijziging van dat artikel en op artikel 7 der 
overgangsbepalingen van de wet van 6 Febru
ari 1901 (Staatsblad n•. 62) te vestigen . 

Bij artikel II dier wet is artikel 78 van het 
Burgerlijk W etboek evenzeer gewijzigcl; h et 
wordt gelezen als volgt : 

,,Eene getrouwde vrouw, die nict van tafel 
,,en bee! is gescheiden, heeft geen andere woon
,,plaats clan die van baren man ; minderjarigen 
,,volgen de ·woonplaats van dengene hunner 
,,ouders, die de ouderlijke macbt over hen 
,, uitoefent, of van hunnen voogd; meerder
,,jarjgen, d ie onder curateele zijn gesteld, die 
,,van hunnen curator." 

Ook artikel 385 van het Burgerlijk W etboek 
is bij voormelde wet gewijzigd. 

Na het in werking treden dier wet luid t 
het als volgt : 

,,Minderjarigen zijn de zoodanigen, die den 
,,vollen ouderclom van een en twintig jaren 
,,niet bebben bereikt, en niet vroeger in den 
,,echt zijn getredim. 

,,W anneer bet hu,velijk v66r bunnen vollen 
,,ouderdom van een en twintig jaren is ont
,,bonden, keeren zij niet tot den staat van 
,,minderjarigbeid terug. 

,,Minclerjarigen , die niet staan onder de 
,,ouderlijke macht, staan onder voogdij, op 
,,den voet en de wijze als bij de derde, vierde, 
,,vijfde en zesde afcleeling van clezen titel i 
voorgeschreven." 

Een nieuw artikel - artikel 385a - is bij 
de aangehaalde wet in het Burgerlijk Wetboek 
ingevoegd. 

Het is van dezen inhoud : 
,,Bij bet ontbreken van eene bekendo woon

,,plaats binuen het K oninkrijk worden de 
,,voogden over Neclerlandsche minderjarigen 
,,geacht ten aanzien der voogdij woonplaats te 
,,hebben bij den toezienden voogcl. 

,,Wordt de toeziende voogd door een antler 
,,vervangen, clan houdt cleze woonplaats stand 
,,totdat de toeziende voogdij van den nieuw 
,,benoemde begint. 

,,Brengt de toeziende voogd zijn woonplaats 
,,naar bet buitenland over, clan houdt het 
,,voogdij-domicilie stand totdat de minderjarige 
,,eene andere woonplaats binnen het Koninkrijk 
,,verkrijgt." 

Met betrekking tot de inschrijving voor de 
militie cl ient een en antler de aandacht van 
burgemeester en wethouders in voorkomende 
gevallen niet te ontgaan. 

Ook zij hunne aandacht meer bijzonder ge-
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vestigd op de gewijzigde lezing, aan de artt. 361, 
400, 406 en 408 van bet Burgerlijk Wetboek 
bij de aangehaalde wet van 6 Februari 1901 
(Staatsblad n•. 62) gegeven en op bet bij die 
wet in genoemd vVetboek ingevoegde art. 408a. 

De 1llinister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Sec1·eta,·is-Generaal (get.) DIJCKMEESTER. 

9 December 1905. BESLUI'I', tot wijzii:,:ing van 
bet Algemeen Reglement voor de dienst 
op de spoorwegen, vastgesteld bij Konink
lijk besluit vun 27 October 1875 (Staats
blad n•. 183) zooals dit reglement laatstelijk 
is gewijzigd en aangevuld bij bet Konink
lijk besluit van 2 October 1905 (Staafsblad 
n•. 280). 8. 315. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 16 No
vember 1905, L•. G., Afdeeling Spoorwegen; 

Gi,let op artikel 27 der Wet van 9 April 1875 
(Slaatsblad n•. 67) ; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
28 November 1905, n°. 25) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noernden Minister van 5 December 1905, 
L•. N., Afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
· te bepalen : 

Eenig arfikel. 

Artikel 62 van bet Algemeen Reglement, 
voor de dienst op de spoorwegen, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 27 October 1875 
(Staatsblad n•. 183), zooals dit reglement ach
tereenvolgens is gewijzigd en aangevuld bij 
de Koninklijke besluiten van: 

4 April 1880 (Staatsblad n•. 36) ; 
11 September 1882 (Staatsblad n•. 126); 
25 Januari 1884 (Staatsblad n•. 10); 
25 November 1885 (Staatsblad n•. 196) ; 
26 Maart 1887 (Staatsblad n°. 44); 
1 Juli 1890 (Staatsblad n•. 104) ; 
19 April 1892 (Staatsblad n•. 89) ; 

· 26 Maart 1898 (Staatsblad n•. 68) ; 
9 Februari 1899 (Staatsblad n•. 69); 
6 October 1899 (Staalsblad n°. 214) ; 
7 April 1903 (Staatsblad n•. 96) ; 
13 .Juli 1905 (Staatsblacl 11°. 235); 
en 2 October 1905 (Sfctatsblad n•. 280), 
wordt gelezen als volgt: 
Elk rijtuig en elke wagen wordt van tijd 

tot tijd aan een grondig onderzoek onderworpen, 
waurbij de assen, potten en veeren worden 
afgenomen. 

Dit onderzoek heeft plaats uitel'lijk binnen 

drie jaren na de eerste indienststelling of na 
bet laatste onderzoek. 

Voor rijtuigen, bagagewagens en die wagens, 
welke voornamelijk bestemd zijn om in per
sonentreinen vervoerd te worden, v indt dit 
onderzoek plaats, uiterlijk nadat zij 30,000 
kilometers hebben afgelegd. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 

dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 9den December 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Min . t'ltn Waterslaat, Ha.ndel en Nijverheicl, 
(get. ) J . KRAUS. 

(Uitgeq. 16 Dec. 1905.) 

12 December 1905. WET, houdende goedkeuring 
der op 5 April 1905 te 's Gravenha,ge tus
schen Neclerlancl en Belgie gesloten over
eenkomst betreffende de verbetcri ng der 
verlichting van de Wesfe,. Scheide en hare 
mondingen . S. 316. 

WIJ WILHELMINA, F.NZ .. doen teweten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de op 5 April 1905 te 's Gravenhage tus
schen Nederland en Belgie gesloten overeen
komst betreffende de verbetering der verlichting 
van de Wester-Scheide en hare mondingen aan 
bet Rijk geldelijke verplichtingen oplegt ; 

Gelet op bet tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

Zoo is bet, dat Wij , den Raad van State enz. 

Emig artikel. 

De in afschrift bij deze wet gevoegde, op 
5 April 1905 te 's Gravenhage tusschen Neder
land en Belgie gesloten overeenkomst betref
fende de verbetering der verlichting van de 
Wester-Scheide en hare mondingen wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op bet Loo, den 12den De~.ember 

1905. 
(get.) WILHELMINA. 
De Minister -van Buitenlandsche Zaken, 
(qet. ) VAN Twrs YAN GoUDRIAAN . 

De Nlinister ·van Marine, (gel. ) ce ST_UAR'I.'. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1905.) 

Sa Majeste la Reine des Pa,ys-Bas et Sa 
Majeste le Roi des Belges, 

ayant pris connaissance de !'arrangement 
tendant a ameliorer l' eclairage de l 'Escaut et 
de ses embouchures , signe a Flessingue le 



502 12 DECEMBER 1905. 

27 octobre 1904 par Jes delegnes neerlandais 
et belges, ont resolu de consacrer cet arran
gement par une convention diplomatique et 
ont nomme a cet effet pour Leurs plenipoten
tiaires , savoir: 

Sa Majeste Ja Reine des Pays-Bas: 
le Vice-Amiral A. G. ELLIS, Son Ministre 

des Affaires Etrangeres ad interim: 
t:la Majeste le .Roi des Belges : 
le Baron GUILLAUME, Son Envoye extra· 

ord inaire et Ministre plenipotentiaire pres a 
Majeste la Reine des Pays-Bas ; 

lesquels, apres s'etre communique leurs 
pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, 
sont convenus des articles suivants: 

Art. 1. Est approuve !'arrangement ci-an· 
nexe en copie, signe, en textes neerlandais 
et fran<;ais a Flessingue le 27 octobre 1904 
par les commissaires permanent des deux 
Pays pour la surveillance commune de la 
navigation et des services de pilotage, etc. 
dans l'Escaut et a ses embouchures. 

11 sera considere comme insere mot a mot 
dans la presente convention et comme faisant 
partie iutegrante de cette derniere. 

2. La presente convention era ratifiee 
et lcs ratifications en seront ecbangees a Ja 
Raye aussit6t q ue p0ssible. 

En foi de quoi les plenipotentiaires J'on t 
signee et y ont appose leurs cachets. 

Faits en double a Ja Haye, le 5 avril 1905. 
(L. S.) (sig11 e') ELLIS. 
(L . S.) (sign e') GUILLAUME. 

IlOLLANDSCR}; TXKST. 

OV.E.REENKOMST voo,· de verbetering de,• 
verlichting ·van de Scheide en hare 1non· 
dingen. 

De N ederlandsche en Belgische Rogeeringen, 
de verlichting rnn de Wester-Scheide en bare 
mondingen wensohende te verbeteren, hebben 
aangewezen om de voorwaarden te regelen, 
waaronder licbten zullen worden opgericbt en 
aan bestaande licbten wijzigingen zullen wor
den aangebraoh t: 

De N ederlandsohe Regeering : 
de heeren C. J. ni,; VmESE 
en J. w. A. F . VAN MAREN BENTZ VAN 

D~~N .81,RG; 
De Bclgisohe Regecring : 

de heeren N. ALLO' 
on L. ROGER, 

vaste comm issarissen der boide landen voor 
het gemeenschappel ijk toezicht op de scbeep• 
mart en bet loodswezen enz. op de Scheide 
en in bare mondingen ; 

die, ingevolge de wedcrzijds aan hen ver· 

leende volmacbten te Ylissingen vergaderd , 
omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen: 

Art. 1. Het opriobten en bet wijzigen van 
de hieronder genoemde Jichten wordt noodig 
geoordeeld : 

1 •. Eene lichtboei uitleggen nabij bet snij• 
dingspnnt der liohtenlijnen van F rederik en 
den Reigersbergsoben polcler: 

2°. Eene licbtboei uitleggen ter hoogte van 
de zwarte stumpe ton n•. 31 in de bocht van 
Walsoorden; 

3°. Eene lichtboei uitleggen ter hoogte van 
de zwarte stompe ton n•. 5 met afgeknotten 
kegel in bet Pas van N euzen ; 

4°. Het karakter van het licht van bet licht· 
sobip Wielingen zoodanig veranderen, dat na 
elke twee roode ·scbitteringen eene witte scbit
tering volgt ; 

5°. De intensiteit van bet licht ,an het 
licbtscbip .,Wandelaar" vergrooten; 

6°. De roode spitse ton n•. 2 met kegel van 
de .,Wielingen" vervangen door een lichtboei; 

7°. De zwartc stompe ton n•. 8 met afge• 
knotten kegel van de Wielingen vervangen 
door eene licbtboei ; 

8°. De licbtcn van Nieuwo-Sluis versterken 
en bet hooge licbt Yeranderen in een bliksem
licbt, dat tcvens over het vaarwater rondom 
zicbtbaar is ; 

9°. Het hooge licbt op den Noordzee-boule• 
vard te Vlissingen veranderen in een vast 
licbt met verduisteringen; 

100. Eene lichtboei uitleggen in de Sar
dijngeul; 

11°. Eene liobtboei uitleggen ter boogte van 
de kogelton n•. 5 van het Oostgat ; 

12°. De roode spitse ton n°. 1 met bol van 
bet Oostgat ve1·vangen door eene liobtboei ; 

13°. De lichten van Kaapduinen versterken 
en bet booge licbt veranderen in een vast 
licbt met verduisteringen; 

14°. R et liobt van Zoutelande versterken. 
2. De verbeteringen zullen worden aange

bracht in de volgorde aangeduid in artikel 1. 
Die, waarvan de gelijktijdige uitvoering 

mogelijk wordt geacbt, zullen te gelijker tijd 
worden aangebracht. 

Alie lichtboeien zullen tevens geluidgevend 
zijn, nadat een systeem van licht tevens ge• 
gelu idgevonde boeien, geschikt voor verliobting 
van eene rivicr, zal zijn aangenomen. 

3 . De Belgisobe Regeering zal do licbtboei, 
uit te leggen nabij bet snijdingspunt van de 
lichtenlijnen .Frederik en den Reigersbergschen 
polder, doen vervaardigen, plaatsen en onder
bouden . 
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De WtJztgmgen, aan te brengen in de lichten 
van de lichtschepen ,,Wielingen" en ,,Wande
laar", zullen door hare zorgen geschieden. 

De vervaardiging, de plaatsing en bet onder
houd van de overige lichtboeien , alsmede de 
veranderingen van de lichten, staande op 
Nederlandsch grondgebied zullen geschieden 
door de zorgen van de Nederlandsche Re
geering, d ie bovendien twee reserve-lichtboeien 
en een reservelantaarn voor genoemde boeien 
zal doen vervaard igen. 

4. De plannen en begrootingen van alle uit 
te voeren werken, bedoeld bij artikel 1, uitge
zonderd die, genoemd sub 1°., 3°., 4°., 5°. en 9°. 
van dat artikel, zullen word en onderworpen 
aan de goedkeuring der vaste commissarissen 
en in gemeeu o,,erleg worden vastgesteld. 

5. Alle uit de voeren werken, behoudens 
de uitzonderingen aangeduid in artikel 4, 
zullen zooveel mogelijk bij contracten worden 
uitgevoerd en deze zullen niet geldig zijn dan 
nadat ,lij door de beide Regeeringen zijn goed
gekeurd. 

6 . De Belgische commissarissen zullen bet 
recht hebben de werken, welke door de zorgen 
van de ederlandsche Regeering voor reke
ning van Belgie worden uitgevoerd, te onder
zoeken en op bet onderhoud daarvan toe te 
zien. 

7. De beide Regeeringen verbinden zich de 
vereischte maatregelen te nemen, opdat de 
lichtboeien in korten tijd worden gelegd en 
de wijzigingen in de bestaande lichten spoedig 
worden aangebracht. 

8 . Alle onkosten, door de Nederlandsche 
Regeering te maken voor de werken, waarvan 
de uitgaven voor rekening komen van Belgie, 
te weten de werken, waarvan sprake is in 
artikel 5, en voor bet onderhoud daarvan, 
zullen door de Belgische Regeering worden 
betaald en wel op de in de voorwaarden van 
aanneming te bepalen tijdstippen. 

Die betalingen zullen plaats hebben eene 
maand nadat de N ederlandsche Regeering aan 
de Belgiscbe, declaratien, vergezeld van de 
bescheiden tot staving, zal bebben doen toe
kornen. 

9 . De Nederlandsche Regeering zal zorgen, 
dat de licbten en lichtboeien, waarvan sprake 
is in artikel 5, in goeden staat worden onder
bouden Zij zal die , zonder toestemming van 
Belgie, niet kunnen wegnemen, nocb aan 
bunne bestemming onttrekken, behoudens ge
vallen van oorlog of van mogelijk gevaar voor 
oorlog. 

De door de zorgen van de Nederlandsche 
Regeering voor rekening van den Belgischen 

taat te wijzigen lichten en te plaatsen licht
boeien zullen bet eigendom blijven van de 
Ned·erlandscbe Regeering, zoolang zij gebruikt 
worden voor bet doe!, waarvoor zij bestemd 
zijn, maar in geval van wijzigingen, die tot 
de opheffing of buiten gelijkstelling (1) van een 
of antler dier voorwerpen leiden, zullen deze 
aan Belgie worden teruggegeven. 

10. De commissarissen der beide landen 
½Ullen de bevoegdheid bebben om in gemeen 
overleg aan de verlichting de wijzigingen aan 
te brengen, die ten gevolge van verandering 
in de richting der vaarwaters noodzakelijk 
mochten worden. 

11. De Nederlandsche Regeering belast 
zich met bet doen plaatsen, verplaatsen, ber
stellen en bijvullen van de licbtboeien, welke 
zij voor rekening van Belgie laat vervaardigen . 
Tot dekking van hare onkosten zal de Belgische 
Regeering haar eene vaste vergoeding ,·er
scbuldigd zijn van twaalfhonderd gulden per 
boei per jaar en voor den tijd dat deze voor
werpen zullen zijn uitgelegd geweest. Deze 
betalingen zullen plaats hebben op declaratien 
van de Nederlandsche administratie. 

12. De tegenwoordige overeenkomst treedt 
niet in werking dan nadat zij door de weder
zijdsche Regeeringen is goedgekeurd. 

Aldus gedaan, in dubbel, te Vlissiugen, den 
27 October 1904, waarvan een in de Neder
land scbe en een in de Fransche taal. 

De Nederlanclsche vaste commissarissen, 
(get.) C. J. m: VRrnsE. 

VAN DEN Bli:RG . 

De lJelgische vaste commissarissen , 
(get. ) Au.o. 

L. ROGER. 

1:.l December 1905. WET, tot verhooging van 
het derde boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dieustjaar 1905. S. 317. 

Bij deze wet wordt art. 10, het totaal der 
2de Afd. en bet eindcijfer van dit hoofdstuk 
verhoogd met f 18,000.-. 

12 Deceniber 1905. WET, tot wijziging en ver
hooging van bet vierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor bet clienstjaar 1904. S. 318. 

Bij deze w_e t wordt na verhooging en ver
mindering van eenige artikelen, bet totaal der 
lste Afd. van dit boofdstuk nader gebracht op 
f 209,112.50; dat der 2de Afd. op f 1,796,526 ; 
dat der 4de Afd. op f '213,850; dat der 5de Afd. 
op f 462,500; dat der 6de Afd. op f 690,000 ; 

(1) Lees: gebruikstelling. In den franschen 
tekst staat: ,,mise hors d'i,sage". 
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dat der 7de Afd. op f 1,7:.!6,444; dat der 
8ste Afd. op f 647,425; dat der 9de Afd . op 
f 1,021,868 ; dat der 9de Afd. bis opf625,700; 
dat der lOde Afd. op f 344,216 ; dat der 
Ude Afd. op f 45,560 en het eindcijfer op 
f i ,887,201.50. 

12 December 1905. vVi-:T, tot. wijziging van de 
wet van den 17den J uni 1905 (Staatsblad 
n°. 211) , houdende ,vijziging, aanvulling 
en vcrhooging van het viercle hoofdstuk 
der 'staatsbegrooting voor het dicnstjaar 
1905. s. 319. 

12 December 190:i. WE'L' , houdende wijziging 
der wet van 30 December 1904 (Staatsblall 
n°. 283), tot nadere wijziging van de wet 
op het nota risambt. S. 320. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1905/06, n°. 101, 1- 6. 
Hand. id. 1905/06, bladz. 373. 
Hanel . 1 • Kamer 1905/06, bladz. 26, 20. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wcnschelijk is artikel VIII der wet 
van den 30sten December 1904, tot nadere 
wijziging van de wet op het notai-isambt 
(Staatsblad n°. :283) te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. Het tweede lid van artikel VIII der 

wet van 30 December 1904 (Staatsblad n°. 283) 
wordt gele><en als volgt : · 

,,De bepalingen van artikel I § § 2 en 3 
zullen ecbter eerst in werking tredeu in bet 
jaar volgeude op dat, waarin de inwerking
tred ing dezer wet heeft plaats gebad, en we! 
na afloop van het exameu bedoeld in artikel 11 
der wet van 9 ,Tuli 1842 (Staatshlad n°. 20) op 
het notarisambt, zooals bet is gewijzigd bij 
de wet van 6 Mei 1878 (Staatsblad n°. 29)." 

2 . Deze wet treedt in werking op een nade r 
door Ons te bepalen tijdsiip. (1) 

Las ten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 12den December 1905. 

(get. ) WILHELMlN A. 
De Min. van Justitie , (get.) E . E. YAN RAALTK 

(Uitgeg. 21 Dec. 1905.) 

12 December Hl05. WBT, tot wijziging van 
het achtsfe hoofdstuk der Staatsbegrootiug 
voor het dienstjaar 1904. S. 321. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van eenige artikelen , het totaal der 

(1) Bij besluit van 18 December 1905, S. 354, 
bepaalcl op 30 December 1905. 

5de Afd. van dit hoofdstuk venninde,·d met 
f 48,000 en dat der 12cle Afcl. met gelijk be
drag ve,·hoogd. 

12 December 1905. WET, betreffencle het over
brengen van een gecleelte van den Rijks
weg van Maasfricht naar N-ijniegen in 
beheer en onderhoud bij de gemeente 
Venlo . S. 322 . 

12 December 1904. WET, houdende vaststelling 
van het slot cler rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1901. S. 323. 

Bij deze wet wordt het slot dcr rekening 
van de kolonialc uitgaveu en ontvangsten voor 
Suriname over het clienstjaar 1901 vnstgesteld 
als volgt: 

De uitgaaf beclraagl. f 2,523,383.79 5 • 

D e ontvangst bedraagt f 2,223,080.98°. 
Het nadeelig slot cler rekening beclraagt 

alzoo f 300,302.81, welk beclrag dientengevolge 
tot aanvulling van de koloniale gelclmiclclelen 
is noodig geweest. 

12 December 1905. W ET, houclcncle vaststel
ling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Ouragao over het clienstjaar 1900. S. 324. 

Bij cleze wet worclt het slot der rekening 
van de koloniale uitgaven en ontvangsten 
voor 01wagao over het clienstjaar 1900 vast
gestelcl als volgt : 

De uitgaaf beclraagt f 778,716.03. 
De ontvangst bedraagt f 610,513.82. 
H et nadeelig slot der reken ing beclraagt 

alzoo f 168,W2.21. 

12 December 1905. Wwr, houdende wijziging 
.an de koloniale buishouclelijke begrooting 
van Oiwagao voor het clienstjaar 1904. 
s. 3:25. 

12 December 1905. WETTEN, houdencle natu 
ralisatie van : 

Gerhard Sluijter. S. 326. 
Gust a f De B II ck. S. 327. 
Dr. Karl August Gerke. S. 328. 
B er nard Hermann Josnph Lau-

mann. S. 329. 
Ju I i us R i e de. S. 330. 
H e i n r i c h .An d re as Be i I. S. 331. 
Lu cl o v i c us .A I b e rt us Be r n s. S. 332. 
Max Carl Hubert Eduard Mert ens. 

S. 333. 
H e r man n Au g us t L ii ck man n. 

. 334. 



Leon E d o u a r c1 0 b e r n e. S. 335. 
Mary Em i I y Mi I bank e, douairiere 

van ,Jonkbeer William Walter Astor 
Boreel. S. 336. 

.J ohannes B ernhard Freuden-
stein. S. 337. 

Joh an n An ton Jon khan s. S. 338. 
Hermann Cornelius Grtinning. 

S. 339. 
A I be r t Be r n s. S. 340. 
Johann Wernerns Kothmann. 

S. 341. 
.E u gen Sc h I e b a c h. S. 342. 
Jean Theodore Jacques van We . 

sem. S. 343. 
Catharinus Carolus Autonius 

Pie p e r s. El. 344. 
A u g u s t i n u s H e n r i c u s S c h u I t e. 

s. 345. 
Hermannus Martinus Witteveen. 

8. 346. 
Rliarclus N auta. S. 347. 
Peter Berendsen. S, 348. 
Philippus Carel Maria Bnron 

van Oldeneel tot Oldenzeel. 
S. 349 . 

K I a as v a n R ij s s e. S. 350. 

12 December 1905. M1ss1v.i.; van den Minister 
van Binnenl. Zaken aan de Oommissarissen 
der Koningin in de provincien, beti-effende 
de maandelijksche bevolkingsstatistiek. 

Nu ingevolge mijne circulaire van 18 No
vember II. n°. 9850, afd. B. B, de kaarten be
treffende cle geboorten en de huwelijken, als
mede de kennisgevingen , bccloeld in art. 12 
van bet Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 
(8taatsblact n°. 140). door de gemeentebesturen 
rechtstreeks aan bet Centraal Bureau voor 
de Statistiek zullen gezonden worden, komt 
het mij , in bet belang van eene spoedige be
werking en publicatie der maandelijksche be
volk ingsstatistiek aanbevelenswaardig voor, 
clat ook de kennisgevingen van overlijclen, be
doeld in art. 13 van genoemd Kon. besluit , 
maandelijks recbtstreeks door de gemeente
besturen aan bet Centraal Bureau voor do 
Statistiek worden gezonden. Ik heb de eer 
U te verzoeken de gemeentebesturen daartoe 
nit te noodigen. 

De Hoofdinspecteurs van de Volksgezond
heid wonlen door mij uitgenoodigd de door 
hen van nummers der doodsoorl(laken voorziene 
kaarten eveneens recbtstreeks aan bet Cen
traal Bureau voor cle Statistiek te zenden. 

De Provinciale bureaux worden dienten
gernlge ontlast, niet al!een van bet maken 
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van geboorte- en huwelijksstatistieken en van 
de bijbouding der tabellen 3 a/b (geboorten) 
maar ook van bet bijhouden van de tabellen 
3 a/b (overlijden). 

Ter aanvulling van mijne circulaire van 
18 November II. diene voorts dat de Directeur 
van meergenoemd Bureau gemacbtigd is, in 
bet rnaterieel voor de sterftestatistiek de wij
ziging te brengen die uoodig is, nu de lrnar
ten betreffende de levenloos aangegevenen 
niet meer onder de sterftetelkaarten maar onder 
de geboortetelkaarten moeten worden verant
woord. 

16 December 1905. BEsLUIT, boudende: 
1°. intrekking van het Koninklijk besluit 

van 4 Augustus 1880 (Staafsblad n°. 153) 
en van bet daarbij vastgesteld Reglement 
voor de scbeepvaurt ter bevei I iging van 
de spoorwegbrug over het Noordzeekanaal 
te Velzen in den spoorweg van Haar/em 
naar Uitgeesf, zooals dit reglement is ge
wijzigd bij Koninkl~jk besluit van 17 April 
1886 (Staatsblad n°. 79) ; en 

2°. wijziging van bet Koninklijk besluit 
van 22 Maart 1905 (Staatsblad n°. 112) en 
van het daarbij vastgestelde reglement. 
S. ~l. 

W1J WILHELMINA, ENZ 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en ijverbeid van 23 No
vembe1· 1905, L•. E. E., Afdeeling Spoor
wegen; 

Den Raad van 8tate gehoord (advies van 
5 December 1905, n°. 18) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 December 1905, 
L•. C., Afdeeling poorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verst11an , 
I. .in te trekken het Koninklijk besluit van 

4 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 153) en bet 
daarbij vastgesteld Reglement voor de scheep· 
vaart ier beveiliging van de spoorwegbrug 
over het Noordzeekanaal te Velsen in den 
spoorweg van Haar/em naur Uitgeesl, zooals 
dit reglement is gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 17 April 1886 (Staatsblad n°. 79) ; 

II. te bepalen, dat waar in bet Koninklijk 
besluit van 22 Maart 1905 (Staatsblad n°. 112) 
en in bet daarbij vastgesteld Reglement sprake 
is van de nieuwe spoorwegbrug over bet 
Noordzeekanaal bij Velsen, bet woord ,,niemve" 
vervalt; en 

Ill. te bepalen clat dit besluit in werking 
treed t op den tweed en clag ua dien dcr clag-
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teekening van bet Staatsblad en de StaMs· 
co1want, waarin bet is geplaat. 

Onze Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en ge• 
lijktijdig in de Staatscourant zal worden ge• 
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den December 1905 

(,get. ) WlLHELMIN A. 

De .llin. van Wate-rstactf, ffandel en Nijve-i·heid, 
(ge t. ) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1905.) 

16 December 1905. B1csLUIT, boudcnde wijzi· 
ging van de bepalingen omtrent de azijn• 
makerijen , waarin waterboudend calcium• 
acetaat als grondstof gebruikt wordt. S. 352. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Financien van 23 November 1905 , n•. 66, In
voerrecbten en Accijnzen; 

Gezien artikel 3, voorlaatste lid, en arti
kel 63 der wet van 25 Juli 1871 (Staatsb/ad n•. 92) 
boudende bepalingen omtrent den accijns op 
bier en azijn ; 

Herzien Ons besluit van 13 Januari 1903 
(Staatsblad n•. 30); 

Den Raad van State· gehoord (advies van 
5 December 1905, n•. 17); 

Gclet op bet nader rapport van On,1en Mi
nister voornoemd van 13 December 1905, n•. 9, 
Invoerrecbten en Accij1rnen; 

Hebben besloten en besluiten: 

Eenig artike/. 

lo artikel 2 van Ons besluit van 13 Janu
ari 1903 (Staatsblad n•. 30) wordt in plaats 
van ,,750 gram" gelezen ,,715 gram" . • 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit , hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst , en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 16den December 190.:i. 
(,get.) WILHELMINA. 

De Min. van Financien, (,get.) DE 1\h:ESTER. 

, Uitgeg. 29 Dec. 1905.) 

18 December 1905. BESLUIT, houdende voor
scbriften tot uitvoering van artikel 2 der 
Weduwenwet voor de onderwijzcrs 1905. 
8. 353. 

WIJ WILHEL:i\'IlNA, i:Nz. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Financien en van Binnen
landscbe Zaken van 16 October 1905, n•. 48 , 
Afdeeling P ensioenen en van 17 October 1905, 
n•. 9105, Afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit ; 

Gelet op artikel 2, tweede lid , der wet van 
5 Jun i 1905 (Staatsblad n•. 153) tot regeling 
van bet pensioen der weduwen en weezen ,·an 
onderwijzers en wijziging en aanvulling der 
wet tot regeling van bet pensioen der weduweu 
en weezen van burgerlijke ambtenaren ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 21sten November 1905, n•. 21); 

Gezien:_het nader gemeenschappelijk rapport 
van Ooze geuoemde Ministers van 14 Decem
ber 1905, n•. 20, P ensioenen en van 14 Decem
ber 1905, n•. 10683 •, Afdeeling Algemeene 
Zaken en Comptabiliteit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van 1 Januari 1906 vast te 

stellen de volgcnde bepalingen : 
Art. 1. Voor de toepassiug van bet tweede 

lid van artikel 2 van bovengenoemde wet 
worden beschouwd: 

1°. als geestelijken zij, die, behoorendc tot 
bet Roomsch -Katholiek kerkgenootscbap of tot 
dat der Oud-Bisschoppelijke Klerezij van de 
Roomsch-Katbolieken, door bet ontvangen van 
de kerkelijke wijding de hoedanigheid hebben 
verkregen van sub-diaken, diaken of 
priester: 

2°. als ordebroeders of ordezusters zij, die 
behooreu tot de bevolking van eene kloosterin
richting eener Roomsch-Katholieke gods
dienstige orde, cungregatie of vereeniging, 
wier leden na voorafgaauden p1oeftijd bindende 
geloften afleggen. 

2 . Als bewijs dat hij of zij, voor wien of 
voor wie, op grond van vorcnstaande wetsbe
paling vrijstelling wordt verlangd van bet 
storten van bijdragen voor weduwen- en 
weezenpensioen, beantwoordt aan de sub 1°. 
of sub 2°. gestelde vereischten, wordt gevor
derd eenc desbetreffende verklaring van den 
bisschop - of bij gebreke van dezeu, van den 
kerkvoogd, die den bisschop vervangt - bin
nen wiens diocees de school, waaraan de be
langhebbende verbonden is , zicb be~indt. 

Onze Ministers van Financien en van Bin
nenlandsche Zaken ia:ijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad en gelijktijdig in 
cle Stacitscourant zal worden geplaatst en 
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waarvan a£schri£t zal worden gezonden aan 
den Raad van State . 

's Gravenbage. den 18den December 1905. 
(,get. ) WILHELMINA. 

De Minister van F'inancien, 
(_get. ) DE MEESTER. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
(.qet.) P. RINK. 

(Uitgeg. ;!2 Dec. 1905.) 

18 December 1905. BESL"L'IT, houdende bepaling 
van het tijdstip, waarnp de wet van 12 De
cember 1905 (Staatsblad n°. 3:.lO) (nadere 
w1Jz1g1ng wet op bet .c otarisambt) in 
werking treedt. S. 354. 

Bepaald op 30 December 190.'i. 

22 Decemb~,· 1905. BESLUI'l', boudende vaststel
ling van een Reglement voor de Algemeene 
Landsd rukkerij. S. 355. 

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

Binnenlandsche Zaken van 20 Decem ber 1905,. 1 
n°. 9890, afdeel ing A.lgemeene Zaken en Oomp
tabiliteit; 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
vast te stellen bet navolgende: 

REGLEMENT VOOR DE ALGEi\IEIJ:NE 
LANDSDRUKKERIJ. 

Algeineene bepalingen. 

Art. 1. De Algemeene Lan<lsdrukkerij i 
bestemcl tot bet verricbten van drukwerk en 
wat daarmecle samenbangt, ten behocve van 
het Rijk en van Rijksinstellingen, zoomede van 
de provinciale besturen. 

Te 's-Gravenha,qe gevestigde Rijks-autoritei
ten, colleges, administratien en instellingen zijn 
verplicbt bet door hen benoodigd drukwerk op 
te dragen aan de Algemeene Landsdrukkerij, 
voor zoover deze over de vereischte hulpmidde
len beschikt. Deze geboudenheid bestaat niet 
ten aanzien van clrukwerk voor rechterlijke 
behanclel ing van strafzaken. 

2 . Indien de Algemecne Landsdrukkerij niet 
in staat is het haar opgedragen werk binnen 
den verlangden tijd op te leveren, wordt daar
omtrent eene schriftelijke vcrklal'ing door den 
directeur dier instelling afgegeven. In dat 
geval zijn de in het tweede lid van art. 1 be
doelde personen en lichamen bevoegd van eene 
particnliere drukkerij gebruik te maken ; te 
zijner tijd moet nocbtans uit eene scbriftelijke 
verklaring van de bevoegde autoriteit blijken, 
dat bet werk binnen den aanvankelijk bepaal
den tijd i" opgeleverc1. 

3 . Onze )finister van Binnenlandscbe Zaken 
stelt de voorwaarden vast waaronder, op den 
voet van art. 1, aan de Algerneene Landsdruk
kerij bet verrichten van drukwerk wordt op
gedragen. 

4 . Indien en voor zoover daarvoor betaling 
wordt gevorderd, gelden de Koninklijke beslui
ten van 14 J anuari 1895 (Staatsblad n°. 7) en 
van 28 Januari 1895, n°. 8, zoomede de wijzi
gingen welke daarin mochten gehracht won1en. 

5. De Algemeene Lanc1sdrnkkerij is, onver
minderd het bepaalde in art. 1, belast met bet 
beheer, de uitgifte, de expeditie en bet c1ebiet 
van de Nedel'iandsche Staatscourant, van de 
Bijlagen dier courant en van de plans en de 
lijsten der Staatsloterij, met de expcditie en 
het debiet van het Staatsblad, zoomede met de 
correctie, de expeditie en bet debiet van de 
Gedrukte Stukken en van het Verslag der 
Handelingen van de Staten-Gencraal en de 
Bijlagen op dat Verslag. 

Aun de Inrichtiug kan bovcndien de uitgifte 
en het debiet van .andere van Hegeeringswege 
voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken 
worden opgcdragen. 

Voor zooveel de dicnst bet toelaat, kan zij 
zich ook met de correctic vnn nnderc clan de 
in hot eerste lid bedoeld e, ter Algemeene Lands
drukkerij gedrukte stukken belasten . 

'1.'oezicht. 

6 . De Algemeene Landsdrukkerij staat onder 
het oppertoezicht van Onzen Min ister van 
Binnculandsche Zaken. 

7 . Onder genoemd cn Ministe r w9rdt hct 
meer bijzonder toezicht op de In rich ting gebou
den door den chef der afdeeling Algemeene 
Zaken en Comptabiliteit van bet Departement. 

Aan dezen, of aan een antler hoofdambte
naar van bet Departement, wordt voorts op
gedragen het toezicht op bet beheer en de 
verantwoording van de gelden, ontvangen we
gens verkochte stukken, met welker debiet de 
Algemeene Landsd rukkerij is belast. 

Tot het uitoefenen van het in dit artikel 
bedoelde toezicbt, wordt aan de daarmede be
laste. hoofdambtenaren steeds gereede toegang 
tot de lokaliteitcn van de Inricbting, inzage 
van de betrekkelijke hoeken en bescheiden 
verlAend, en de verlangde voorlicbting ver
strckt. 

Ann den met het toezicht op het gelde lijk 
beheer belasten hoofdambtenaar wordt boven
dien, zoo dikwijls bij-bet verlangt, het geld in 
kas, ook voor zoover het ter goede rekening 
is verstrekt, vertoond. 
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Personeel en inr·ichting . 

8 . Het personeel der Algemeene Landsdruk-
kerij bestaat nit : 

1 °. een directeur ; 
~•. eeu onderdirecteur ; 
3°. administratief personeel, met rangen van 

t weede-klerk tot en met hoofdcommies ; 
4°. meesterlmechts en, naar gelang van be

hoefte, een chef-expediteur; 
5°. beambten en werklieden. 
Met machtiging van Onzeu Min ister van 

Binnenlandsche Zaken kunnen, op de door 
dezen te bepalen voorwaarden, personen bene
den den 16-jarigen leeftijd als leerling, zoo
mecle het noodige tijclelijke personeel, in dienst 
genomen worden . 

Onze voornoemde Minister voorziet het per
oneel, voor zooveel noodig, van instructien. 

9. De ambtenaren, bedoeld in artikel 8, sub 
1°.-4°., worden door Ons benoemd en ontsla
gen, met uitzondering van de tweede- en eerste
klerken, welker benoemi11g en ontslag aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
wordt overgelaten. Zij kunneu door voornoem
den Minister wordcn geschorst, al dan niet 
met stil stand van wedde. 

D e beambten en werklieden , bedoeld in art. 8. 
sub 5°., worden aangesteld en ontslagen door 
den directeur, na verkregen machtiging van 
Onzen voornoemden Minister. Zij kunnen , 
behoudens goedkeuring vaudien Minister, door 
den directeur worden geschorst, al dan niet met 
stilstand van bezoldiging. 

10. Het vaste person eel legt bij zijne indienst
treding _schriftelijk een eed of belofte af, waar
van het formulier door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zakcn wordt vastgestelcl. 

11 . Het minimum en maximum der jaar
lijksche bezoldiging van het personeel wordt 
bepaald als volgt: 

1°. voor den directenr op f 3000 tot f 4500, 
benevens vrije woning, vrij vuur en licht ) 

2°. voor den ontlerdirecteur op f 1500 tot 
f 2500; 

3°. vom· het adrninistratief personeel gelijk 
aan de bedragen welke voor de overeenkom 
stige ran gen bij de Departementen van algemeen 
bestuur geltlen ; 

4°. voor de meesterknechts en den chef
expediteur op f 1100 tot f 1800; 

5°. voor de beambten en werklieden op f 312 
tot f 1092. 

12. Op de tweede- en eerste-klerken, behoo
rencle tot het administratief personeel, bedoeld 
bij art . 8, sub 3°., is toepasselijk hetgeen is 
bepaald nopens dezelfde ambtenaren bij art. 2, 

eerste en tweede lid van het Koninklijk besluit 
van 31 December 1874 (Staatsblad n°. 231), ge
lijk het is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 22 Juli 1903 (Staatsblad n•. 215). Van het 
evengenoemde administratief personeel, voor 
zoover het den rang van adjunct-commies be
kleedt, wordt bij bekwaamheid, geschiktheid 
en dienstijver de bezoldiging verhoogd, na drie, 
zes en negen jaar dienst in den rang, telkens 
met f 200 's jaars , en na elf jaar dienst in den 
rang met f 100 's jaars. Bij indiensttreding als 
adjunct-commies in den loop van een kwartaal , 
worden de hiervoren vermelde t ijdvakken ge
acht aan te vangen met den eerstcn clag van 
het kwartaal, volgende op dat, waarin de 
indiensttreding is geschied. 

Voor het personeel genoemd in art. 8, sub 5°. , 
wordt de opklimming geregeld door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en kan het 
genot van vrije woning in de plaats treden van 
een door genoemden Minister te bepalen dee! 
der bezoldiging. 

13. De directeur der Algemoene Landsdruk
kerij is belast met het beheer der Inrichting 
en het gezag over het verder personeel. 

Bij ontstentenis of ziekte wordt h ij verrnu
gen op de door genoemden Minister aau te 
geven wijze. 

14. De Algemeene Lanclsdrukkerij wordt 
verdeeld in afdeelingen, welker taak Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken vaststelt. 

Materieel en financieel beheer en verantwoording. 

15. Werktuigen, clrukmaterieel en gereed
schappen worden, naar gelang Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken zulks beslist, al dan 
niet bij openbare aanbesteding, aangeschaft. 

Zijne rnachtiging wordt vereischt voo ,· het te 
gelde maken van niet meer bruikbare goederen. 

16. Jaarlijksch wordt, onder dagteekening 
van 31 December, door den directeur der Alge
meene Landsdrukkerij een inventaris opge
maakt van het ter Algemeene Landsdrukkerij 
voorhanden papier. en van de werktuigen en 
gereedschappen. 

De inventaris wordt zoodanig ingericht, dat 
daaruit blijkt: 

a. de hoeveelheden op den jongstleden 1 .Ja
nuari voorhanden; 

b. het in het jaar aangekochte, blijkens de 
tlaarvan iegediende declaratien ; 

c. de hoeveelheden, welke blijkens de last
brieven in het jaar zijn afgeleverd; ' 

d. de voorwcrpen en hoeveelheden materieel, 
welke blijkens de processen-verbaal of andere 
bescbeiden zijn te gelde gemaakt; 

e. het versleten gedcelte van het materieel, 
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door den directeur te goeder trouw op te ge
ven , en 

f de toestancl van het materieel, de werk
tuigen en gereedschappen. 

Op den inveutaris worden niet vermeld : 
a. drukmaterialen, als: machine-olie, druk

inkt, rollenspecie , potasch, stijfsel, touw en 
dergelijke artikelen van mindere waarde ; 

b. werktuigen en gereedschappen van geen 
duurzamen of blijvenden aard. 

Yan clien inventaris worden v66r 15 Septem
ber van het jaar volgeude op dat, waarover 
die loopt, drie exemplareu gezonden aan Onzen 
Mini ster van Binnenlandsche Zaken, door dezen 
onclerzocht en, voorzien van een bewijs van 
goedkeuring, v66r 1 November bij de A lge
meene Rekenkamcr overgebracht. 

17. Van de drukwerkcn , met welker debiet 
de Algemeene Land sdrukkerij is belast, wor
den geen exemplaren kosteloos nfgegeven dan 
krachtens machtiging van Onzen Minister van 
Binnenlandsch e Zaken. 

Geen advertentien worden in de Nede.-land
sche Staatscowrant kosteloos opgenomen, clan 
die waarvan de kostelooze plaatsing bij de wet 
bevolen of door Onzen :Minister van .Binnen
lanclsche Zaken toegestaan is. 

18. Voor het geldelijk beheer, voortvloeiende 
uit de toepas8iug van artikel 5, gelden de voor
schriften van de artikelen 19 tot en met 25. 

19. De directeur der AlgemeP.ne Landsdruk
kerij zorgt voor de tijdige en geregelde invor
dering van bet verschulcligde voor de door hem 
gedane leveringen en geplaatste advertentien . 

Hij zendt daartoe eene rekening: 
1 °. voor de kosten van geplaatste adverten

tien daags na de plaatsing. W ordt eene adver
tentie meer clan eens gcplaatst, alsdan claags 
na de laatste plaatsing. Deze rekening wordt 
ve rhoogcl met de kosten van de exemplaren der 
courant, die geleverd zijn aan dengene die de 
opnamc cler advertentie heeft verzocht ; 

2°. voor abonnementen op, zoomede voor losse 
nummers van cle Nederlandsche Staatscourant , 
het Verslag cler Hanclelingen van de Staten
Generaal , de .Bijlagcn van dat Verslag, de bijlage 
der Nederlandsche Staatscourant hevattende de 
fab rieksmerken, alsmede voor de geleverde 
stukken van de Kamers der Staten-Generaal 
die voor het publiek verkrijgbaar zijn gesteld, 
binnen Yeertien dagen na afloop van elk 
kwartaal ; 

3°. voor abonnementen op, en voor losse num
mers van het Staatsblad binnen 14 dagen na 
afloop van iecler jaar ; 

4°. voor de plans en lijsten der Staatsloterij 
en voor de op die lijsten geplaatste advertentien 

binnen 10 dagen na afloop der loterij, waartoe 
die plans en lijsten betrekking hebbeu; 

5°. voor geleverde werken, ingevolge het be
paalde in artikel 5, tweede lid, binnen eene 
maand na de levering. 

Voormelde rekeningen worden gev.ondeu: 
die sub 1°. bedoeld, aan hen die de plaatsing 
der advertentien hebben gevraagd ; die sub 2°., 
3°. , 4°. en 5°. bedoeld , aan de postdirec teuren , 
voor zoover de levering door hunne tusschen
komst heeft plaats gebad, en wat de overige 
scbuldenaren betreft, rechtstreeks. 

Voor het versebuldigde voor geplaatste ad
vertentien, zoomede voor geleverde couranteu 
en andere drukwerken in artikel 5 orn schreven , 
ten behoeve van de Kamers der Staten-Gene
raal, den Raad van State, de Algemeene Reken
kamer, de Departementen van Algemeen Be
stuur, de Provinciale Besturen , en voorts ten 
behoeve van administratien waarvan de kosten 
komen ten laste der Staatsbegrooting, worden 
voor advertentien rekeningen gezonden in 
duplo, en voor gedane leveringen , deelaratien 
in den gebruikelijken vorm in triplo. 

20. De directeur ziet toe , dat de in het vorig 
artikel bedoelde rekeningen worden betaald 
binnen eene rnaancl na hare verzending. Indien 
de voldoening niet binnen dien termijn plaats 
heeft , wordt door hem over het versehuldigde 
per quitantie beschikt. In dat geval wordt ten 
behoeve van den scbuldenaar geen levering 
meer gedaan en geen advertentien meer ge
plaatst voor en al eer het verschuldigde is 
voldaan. 

Dit artikel is niet van toepass ing ten aanzien 
van geplaatste advertentien en gedane leverin
gen ten beboeve van de aan het slot van arti
kel 19 genoemde colleges, autoriteiten en 
administratien. 

21 . Ter Algemeeue Landsdrukkerij wordt 
gehouden een dagregister, waarin van dag tot 
dag worden geboekt : 

a. alle ontvangsten, en we! in dier voege, 
dat blijkt bet bedrag ontvangen ter zake van : 
1°. het debiet van de Nederlandsche Staatscou
rant , het Verslag der Handelingen van de 
Kamers der Staten-Generaal en de Bijlagen op 
dat ve rslag ; 2°. het debiet van de bijlage dier 
courant, bevattende de fabriek smerken ; 3°. de 
geplaatste advertentien : 4°. h et debiet van de 
voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken 
van de Kamers der Staten-Generaal; 5°. het 
debiet van het Staatsblad ; 6°. bet debiet van de 
plans en lijsten der Staatsloterij en de op laatst
genoemde lijsten geplaats te advertentien; 7°. 
het debiet van werken, bedoeld in artikel 5, 
tweede lid ; 
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b. de uitgaven: 1 °. wegens gedane overstor
tingen in 's Rijks kas: 2°. wegens porto's die 
aan schuldenaren worden in rekening gebi'acht. 

Voorts wordt gehouden voor elke rubriek 
van ontvangsten een register, waarin nauwkeu
rig wol'dt vermeld wat dool' een ieder ter zake 
gedane leveringen en geplaatste advertentien 
verschuldigd is en waarin tevens aanteekening 
wordt gehouden van alle door de schuldenaren 
gedane betalingen. 

Al de in dit artikel bedoelde registers gelden 
slechts voor eenzelfde dienstjaar. 

Indien eene Staatsloterij aanvangt in het eene 
en eindigt in het volgende kalenderjaar, geldt 
dit laatste voor het dienstjaar. 

22. De directeur stort de door hem ontvangen 
Rijksgelden over ten kantore van den Betaal 
meester te 's-G1·avenhage, zoo dikwijls de kas 
meer clan f 1000 bedraagt. 

Bovendien wordt op den eersten werkdag 
van elke maand door hem gestort het kassaldo 
op den laatsten dag der voorafgaaude maancl . 
De te clier zake te ontvangen quitantie van 
storting, met cle qnitantien , ontvangen voor 
de in de l ste alinea bedoelde stortingen, wor
den in nitgaaf gebracht in den maandstaat over 
de dan afgeloopen maand. 

23. De directeur zendt : 
1°. aan Om:en Minister van Binnenlandsche 

Zaken v66r den 6den dag van iedere maand 
een staat in duplo , vermeldende de gedurende 
de afgeloopen maand ten bate van elk dienst
jaar en van elke rubriek van ontvang, in a rti
kel 21 onder littera a vermeld, gedane ontvang
sten, zoomede de ten laste van elk dienstjaar 
gedane uitgaven, in artikel 21 onder littera b 
bedoeld. Bij elk dier staten wordt gevoegd een 
borderel van de gedane overstortingen , gesplitst 
naar de dienstjaren en de rubrieken van ontvang , 
waarop de overstortingen hebben plauts gehad; 

2°. aan de Algemeene Rekenkamer: 
a. v66r den 6den dag van iedere maand een 

afschrift van de borderellen sub 1°. bedoeld, 
vergezeld van de quitantien van storting ; 

b. v66r den 15den dag van iedere maand een 
staat houdende opgaven van het verschuldigde 
voor de in de afgeloopen maand geplaatste 
advertentien en voor de in verband daarmede 
geleverde couranten. 

24. De directeur zendt jaarlijks, v66r of op 
30 September, aan Onzen Minister van Binnen 
landsche Zaken een staat in duplo van de over 
het afgeloopen jaar op den eersten dag dier 
maand niet voldane vorderingen. Een exem
plaar van dien staat, voorzien van een bewijs 
van overname dier vorderingen door Onzen 
Minister van F inancien, wordt aan den direc-

teur door Onzen eerstgenoemden Minister uit
gereikt, om bij zijne verantwoording, bedoeld 
in artikel 25, te worden overgelegd. 

25. J aarlijks, uiterlijk op 15 November, zendt 
de directeur aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken zijne verantwoording over het 
afgeloopen jaar. Die verantwoording wordt 
uiterlijk 30 November daaropvolgende bij de 
Algemeene Rekenkamer overgebracht. 

Daarbij wordt tevens overgelegd eene materi
eele verantwoording van de drukwerken, met 
welker debiet de Algemeene Landsdrukkerij 
in het afgeloopen jaar was belast. 

Drukwerken ouder dan twee jaren , vooraf
gaande aan het jaar waartoe de materieele ver
antwoording betrekking had, worden , behou
dens machtiging van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken , als waardeloos afge
schreven. 

26. Van de den directeur ter goede rekening 
verstrekte gelclen wordt ten minste eenmaal 
per maand aan de Algemeene Rekenkamer 
verantwoording afgelegd. Die verantwoording 
wordt in elk geval v66r den 25sten van elke 
maand gezonden aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en door dezen v66r het 
begin der volgende maand doorgezonden aan 
de A lgemeene Rekenkamer. 

Slot- en ove,·gangsbepalingen. 

27. Geschillen over de l.oepassing Yan <lit 
Reglement of de daaruit voortvloeiende beµa
lingen, worden in hoogste instantie beslist door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Door voornoemden Minister worden de ver
eischte modellen ter uitvoering van dit besluit 
vastgesteld, voor zoover hierin niet door de 
Algemeene Rekenkamer is of wordt voorzien. 

28. Dit besluit treedt in werking op 1 Ja
nuari 1906. 

Op dien dag vervallen; 
a. het Koninklijk beslui t van 4 Februari 1876 

(Staatsblad n•. 39) ; 
b. het Koninklijk besluit van 18 December 

1881 (Staatsblad n•. 239); 
c. het Koninklijk besluit van 31 December 

1902 (Staatsblad n° .. 274), met dien verstande, 
dat de daarbij ingetrokken bepalingen niet weer 
van kracht worden; 

d. het Koninklijk besluit van 30 Mei 1903 
(Staatsblad n•. 145); 

e. het Koninklijk besluit van 8 Augustus 1836 
n•. 24, voor zoover het nog als rechtsgeldig kan 
worden aangemerkt; 

f. het Koninklijk besluit van 29 Augustus 
1896, n•. 46; 
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g. het Koninkl ijk besluit vau 27 Maart 1899, 
n°. 32; 

h . het Koninklijk besluit van 27 November 
1903, n°. 36. 

29. Op de bij het in werking treden van 
dit besluit in dienst zijnde administratieve 
ambtenaren, met uitzondering van de tweede
en eerste-klerken, is het bepaalde bij artikel 8, 
sub 3°., en artikel 12, eerste lid, niet toepasse• 
lijk, zoolang zij hunne tegenwoordige betrek
king blijven bekleeden. 

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 de hoof
den der Departementen van .A.lgemeen Bestuur 
en aan de .A.lgemeene Rekenlrnmer. 

's Gravenhage, den 22sten December 1905. 
(get.) WILHELMIN .A.. 

De JJ[inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) P. RINK. 

(Uitgeg . 31 Dec. 1905.) 

22 December 1905. BESLUI'l', tot aanWIJZlllg, 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onde rwij i;i wet, van bet Marnix-gymnasium 
te Rotterdam der Vereeniging voor Mid
delbaar Onderwijs, Handels-Onderwijs en 
Voorbereidend H ooger Onderwijs op Ge
reformeerden Grondslag, gevestigd te 
Rotterda,n. S. 356. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlundsche Zaken van 14 November 1905, 
n•. 8915/3, afdecling Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December 1905, n•. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1905, 
n•. 9977/1, afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Marnix-gymnasiurn te Rotterdam der 

Vereeniging voor Middelbaar Onderwijs, 
Handels-Onderwijs en Voorbereidend Hooger 
Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, ge
vestigd te Rotterdam, met ingang van 1 Jann· 
ari 1906 voor een tijd vak van zes jaren aan 
te wijzen als bevoegd orn, met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
zijne leerlingen, die hot onderwijs tot aan het 
einde h ebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studien 
af te geven, dat met bet getuigschrift in ar-

tikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift ,ml worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 22sten December 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) P . RINK. 

(Uit_qeg. 11 Jan. 1906.) 

22 Decembe,· 1905. BEHUIT, houdendc rege
ling van de organisatie van het personeel 
der directie van de Rijktpostspaarbank, 
laatstelijk vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 25 Juli 1901, n•. 35. S. 357. 

WIJ WILHELMINA , ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en :Nijverbeid van 
17 Juni 1905, n•. 74, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juli 1905, n•. 17) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 16 December 1905, 
n°. 5499, Posterijen en Telegrafie; 

Gelet op de wet van 25 Mei 1880 (Staats
blad n•. 88); 

Habben goedgevonden en verstaan : 
Onder intrekking van bet Koninklijk be

sluit van 25 Juli 1901, n°. 35, te bepalen: 
.A.rt. 1. Het personeel der directie van de 

Rijkspostspaarbank bestaat nit: 
.A.. Vaste ambtenaren en bed ienden : 

een onderdirecteur, 
referenda ri ssen, 
boofdcommiezen, 
commiezen, 
adjunct-commiezen, 
eerste-klerken, 
tweede-klerken, 
eerste-assistenten, 
tweede-assistenten, 
een concierge, 
boden, 
adjunct- boden en 
vaste knecbts. 

B. Tijdelijke ambtenaren. 
2 . De jaarlijkscbe bezoldiging van de in 

artikel 1 bedoelde vaste ambtenaren en be
dienden bedraagt : 

a. voor den onderdirecteur . f 3800- j 4500 
b. ,, een referendaris . ,, 2800-,, 3800 
c. ,, hoofdeommies . ,, 2400-,, 2700 
d. ,, commies . . ,, 2000-,, 2300 
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e. voor cen adjunct-corrfrnies..f 1200-/ 1900 
J: eerste-klerk . ,, 800- ,, 1100 
g. tweede-klerk. ,. 400-,, 700 
h. ,, cerste-assistent . ,, 800-,, 1100 
i. tweede-assistent. ,. 400-,, 700 
_j. den concierge. 800-,, 950 
k. een bode ,, 700-,, 900 
/. ,, adjunct-bode ,. 400-,, 650 
m. vaste-lmecht. 400-,, 650 
3 . De bezoldiging der ambtenaren bedoeld 

onder de letters f. tot en met m. van het 
vorige artikel wordt bij bekwaambeid, ge
schiktheid en dienstijver -,-crhoogd als volgt: 

van de eerste-klerken na 1 , 3 en 5 jaren 
dienst in dien rang tot f 900, f 1000 en f 1100 
's jaars ; 

van de tweede-klerken na ' / , , 1 , 2 en 3 
jaren dienst in dien rangtot .f450,f500,.f600 
en f 700 's jaars; 

,an de eerste-assistenten na 2, 5 en 8 jaren 
dienst in dien rang tot .f 900, f 1000 en .f 1100 
's jaars.; 

van de tweede-assistenten na • / ,, 2, 4 en 6 
jaren dienst in dien rang tot.[ 450,.f 500,f600 
en f 700 's jaars; 

van den concierge na 2, 4 en 6 jaren dienst 
in dien rang tot f 850, f 900 en .f 950 
's jaars; 

van de boden na 2, 4, 6 en 8 jaren dienst in dien 
rang tot .f 750, 800, f 850 en f 900 's jaars; 

van de adjunct-boden on vaste-knechts na 
• / ,, 1., 2, 3 en 4 jaren dienst in dien rang tot 
f 450, f 500, f 550, f 600 on f 650 's jaars. 

Bij benoeming tot eone der voormelde l.,o
trekkingen in den loop van een kwartaal 
worden de hiervoren vermelde tijdvakken 
geacht aan te vangen 1'net den eerston dag 
van bet kwartaal, volgende op dat, waarin de 
benoeming is geschied. 

De op den dag der bekrachtiging van dit 
bosluit in dienst zijnde arnbtenaren en be
dienden die , naar don regel in bet eerste lid 
van dit artikel gcsteld, aanspraak bebbcn op 
eene hoogere bezoldiging dan zij op genoemden 
dag genieten, worden in bet genot gesteld van 
die hoogere bezoldiging met ingang van 1 Janu
ari 1906. 

4. De voorwaarden om voor eeno benoe
ming tot vast of tijdelijk ambtenaar der di
rectie van de Rijkspostspaarbank in aanmer
king te komen, worden door Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nij1•erheid vast
gesteld. 

Tijdelijke ambtenaren, die aan evenbedoelde 
voorwaarden voldoen, worden door den Di
recteur in dienst genomen , na 1•e rkregen 
macbtiging van Onzen voornoemden Minister, 

op zoodanige bezoldiging als door dien nii 
nister zal worden bopaald. 

Onze voornoemde Minister is belast met 
de uitvocring van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan cle Algemecne Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 22sten December 1905. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Min . van Watersfaat, Handel en Nijve,heid , 
(qet.) J. KRAUS. 

(Uitgeg . 9 Jan 1906.) 

22 December 1905. BESLUIT, houdende vaststel
ling van een voorloopig tarief voor de 
wisseling van telegrammen langs radiotele
grafiscben weg. S. 358. 

WIJ WILHELMINA, EKZ. 

Gelet op de Telegraaf- en Tolefoonwet 1904 
(Staatsblad n°. 7) ; 

In aanmerking nemendc, dat bet wensche
lijk is om een voorloopig tarief ,oor de wis
seling van telegrammen langs radiotclegra
fischen weg vast te stellen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid van 1 No
vember 1905, n°. 47:21, Postcrijen en Telegrafie : 

Den Raad van State gehoord (advics ,an 
5 December 1905, 11°. 23) ; 

Gezien bet nader rnpport van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 
18 December 1905, n°. 5521, Posterijen en 
T elegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor het overbrengen van tele

grammen tusschen rijkskantoren met radio
telegrafischen dienst ondcrling of in het ver
keer met schepen in zee, wordt, boven het 
gewone telogrmntarief, voorloopig eene kust
taks van 10 cent per woord geheven , met een 
minimum van con gulden per telegram. 

2. Onze tMin ister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid is gemachtigd, om voor het 
gebruik van radiotelografische stations aan 
boord van scbepen, het hcffen van eene 
scheepstaks tot ten hoogste 10 cent per woord, 
boven de in artikel 1 bedoclde overbrengings
kosten , toe te staan. 

3 . De in artikel 1 bedoelde overbrengings
kosten worden voor telegram men. naar schepen 
in zee, door den afzender betaald, en voor 
telegrammen afkomstig van schepen in zee, 
van den geadresseerde gehevcn . 

Intusscben kan de afzender de laatstbe
doelde kosten voor zijne rekening nemen, in
dien de daarbij betrokken diroctien van stoom. 
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vaartlijnen, reeders, lrnpiteins of comman
danten van schepen, :,ich vooraf tegenover 
het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
aansprakelijk hebben gesteld voor de betaling 
van de verschuldigde kosten. 

4 . De kosten vnn de in artikel 2 bedoelde 
scheepstaks worden aan boord der daarbij be
trokken schepen door den afzender betaald of 
van den geadressee rde geheven. 

5 . Dit beslnit treedt in werking op den 
tweeden <lag na <lien der dagtee.kening vnn 
bet Staafsblad en de Staatscournnt, waarin het 
is geplaatst. 

On:,e Minister van vVaterstaat, Handel en 
Nijverheid is belast met de uitvoering van 
clit besluit, clat gelijktijdig in het Staatsblad 
en in de Staafscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afscbrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's Gravenhage, den 22sten December 1905. 
(get.) JVIL HELMIN A. 

De Min. i·an lVa terstaat, Handel en Nij-verheid, 
(get.) J. KRAUS. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1905.) 

2:.! December 1905. BESLUIT, houdende regelen 
voor bet rnilitair geneeskundig onderzoek, 
bedoeld bij artikel 5, § ·1, van het Regle· 
ment op bet verleenen van pensioenen en 
van onderstanden voor eens aan de Euro
peesche en met dezcn gelijkgestelde mili
tairen, benedeu den rang van onderluite
nant, van het N ederlandsch-Indische leger 
(Staatshlad 1905, n°. 74). S. 359. 

Wu WILHELMINA, ~:Nz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 17 November 1905, Afdeeling 
C, n•. 4; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
December 1905, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minister van 18 December 1905, Af. 
deeling C, n°. 16 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vast te stellen de volgende voorschriften 

tot uitvoering van artikel 5, § 1, van het bij 
Ons besluit van 17 Februari 1905, n°. 8 (Neder
lanclsch Staatsblad n•. 74, Indisch Staatsblad 
n°. 299), vastgestelde Reglement op bet ver
leenen viin pensioenen en van onderstanden 
voor eens aan de Europeesche en met dezen 
gelijkgestelde militairen benedeu den rang 
van onclerlnitenant van het NederlandsC'h
Indische leger. 

Art. 1. H et militair geneeskundig onderzoek 
naar het ont~taan, den aard en de gevolgen 

l 905. 

van de verwonding, de verminking, het letsel , 
de ziels- of lichaamsgebreken, we Ike onge
schikt maken voor de verdere waarneming van 
den militairen dienst, en volgens de bepalingen 
van voormeld reglement recht gernn op pen
sioeu of op onderstand voor eens, dan we! 
op wijziging, verlenging of ve rhooging van 
pensioen, geschiedt: 

in Neclerland door de comissie voo,· het ge
neeskundig ouderzoek van aan den dienst in 
de kolonien verbonden of daarvoor bestemd 
personecl; 

in Nede,·la11 dsch-I11diif door de gcncC'skundige 
commissieu tot onderzoek en afkeuring Yan 
militairen . 

2 . Aan den voorzitter der tot onderzoek aan
gewezen commissie worden, desgevraagd , be
halve een extract uit bet stamboek en uit het 
strafregister van den te onderzoeken persoou , 
zooveel mogelijk inlichtingen verstrekt omtrent 
het ontstaan van de ziekte of gebreken; om
trent de vraag of eigen moedwillige hande
lingen of ongeregeld gedrag tot zijne onge• 
sch iktheid voor de verdere waarnerning van 
den militairen dienst aanleiding bebben gege
ven; omtrent de bezwaren, door den belang
bebbende, ten gevolge van zijne ziekte of ge· 
breken, bij de uitoefening van zijn dienst on
dervonden en omtrent alles wat bevorderlijk 
kan zijn aan eene juiste beoordeeling van de 
mate van 's mans geschiktbcid om in zijn 
le,·ensondcrhoud te voorzien. 

3. § l. De com mi ssie houdt annteekening 
van de hanr verstrekte gegevens en van den 
uitslag van haar onderzoek in een ziektevcr
slag of ziekte-geschiedenis, en geeft een certi 
ficaat af van hare bevinding. 

§ 2. Elk certificaat, dat leiden kan tot het 
verleenen van pensioen of van onderstand voor 
eens, behoort, in overeenstemming met bet 
doe!, waarvoor bet wo,·dt afgegeven, in te hou
den: 

a. de verklaring, dat de onderzochte onge
schikt is voor de verdere waarneming van den 
militairen dienst, hetzij voor den dienst zoowel 
in als buiten Europa, hetzij voor <lien in Ne
derlandsch-Inclie alleen, met duidelijke opgave 
van den aard der gebleken ziekte of gebreken 
(venvonding, verminking, enz.) en van het 
nummcr of de nummers, waaronder die ziekte 
of gebreken in bet Reglement op bet genees
kundig onderzoek omtrent de geschiktheid 
voor den dienst bij bet N ederlandsch-Indische 
leger zijn gerangsch ikt; 

b. de verklaring of de onderzochte op medi
sche grondeti niet, dan we! tijdelijk of -voo,·tdu• 
rend geheel of ten cleele buiten staat moet ge• 
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acbt worden om in ziju levensonderboud te 
voorzien; 

c. de verklaring of de ziels- of licbaamsge
breken al dan niet bet gevolg zijn van ver
wonding, verminking of letsel in den strijd 
bekomen, dan we! op andere wijze. in en door 
den dienst :djn ·ontstaan, of bet gevolg zijn 
van eigen moedwillige handelingen of onge
regeld gedrag, dit laatste zoo noodig aange
vuld met de verklaring, dat de belangbebbende 
eene genees- of heelkundige bebandeling, 
waarcloor de gescbiktbeid voor den militaireu 
dienst zou lmuneu, zijn berwonneu , opzettelijk 
bemoeilijkt of belet heeft ; 

d. in daartoe strekkende gevallen : de ver
ldaring, clat de onderzochte een of meer lede
maten dan we! bet n:oodzakelijk gebruik daar
vau mist, het gezichtsvermogen in een oog 
of in beide oogen geheel en onherstelbaar 
h eeft verloren, of lijdende is aan onherstelbare 
krankzinnigheid, da1i we! dnt hij in een met 
deze gebreken te vergelijken hulpbehoevenden 
licbamelijken toestand verkeert. 

§ 3. H et ziekte-verslag of de ziekte-ge
scbiedenis beboort in te houden : 

a, eene nauwkeurige ,>mschrijving Yan de 
waargenomen ziels- of lichaam sgebreken (de 
verwonding, verminking of bet letsel) en van 
de stoornissen en bezwaren , daardoor veroor
zaakt, welke omschrijving eene duidelijke voor
stelling moet geven van den bestaanden toe
stand, eventueel ook ter verduidelijking van 
de redencn , waarom een bulpbeboevende toe
stand, als bedoeld bij § 2, sub d, hiervoren, 
mag geacht worden aauwezig te zijn ; 

b. omstandige mededeelingen omtrent bet 
ontstaan van de bevonden ziekte of gebt·eken, 
zoowel wat de militaire autoriteiten dienaan
gaande hebben verklaard, , als wat de belang
hebbende zelf meent. te kunnen aanvoeren; 

c. beschouwingen omtrent het ve rband, dat 
op medische gronden moet geacht worden al 
dan n ict te bAstaan tusschen de aangegeven 
oorzaken en de waargenomen ziels- of lichaams
gebreken; casL1 quo mededeeling of, op ge
neeslrnndige gronden, eene andere wijze van 
ontstaan der gebreken rneer aannemelijk is te 
achten, clan die, welke door de militaire auto
riteiten of door den belangbebbende worden 
aangegeven, alsmede toelichting, waarom 
ziekten of gebreken, die scbijnbaar volkomen 
hersteld waren, na korter of !anger tijd zich 
weder opeilbaarden. 

d. eene toelichting van de verklaringen 
orntrent de gescbiktheid van den onderzochte 
om in zijn levensonderboud te voorzien en, 
in daartoe . strekkende gevallen, van de gevolg-

t~ekking, dat de bevonden toestand aau eigen 
moedwillige bandelingen of ongeregeld gedrag 
moet worden toegeschreven . 

4 . § 1. · Het certificuat geeft het gevoclen 
,veer van de meerderheid der commissie. 

§ 2. Indien bij een of meer der leden ten 
aanzien van eenig punt eene afwijkende 
ml)ening . bestaat, wordt daarvan op het certi
ficaat melding gemaakt. 

§ 3. De gronden voor die afwijkende 
meening worden uiteengezet in eene , aan het 
ziekte-verslag of de ziekte geschiedenis te 
becbteu nota. 

5. Voor de samenstelling van het genees
. kundig certificaat, ten behoeve van een tijdelijk 
·gepensionneerde of van een gewezen militair, 
aan wien een onderstarid voor eens werd toe
gekend, zullen in daartoe leidende gevallen 
bij bet betrokken plaatselijk bestuur, bij werk
gevers en zoo voort inlicbtingen gevraagd 
worden , om gegevens t e verkrijgen, ter be
antwoording van de vraag in boever de be
langhebbende ten ge~olge van zijn lichame
lijken toestand moet geacbt worden in staat 
te zijn om in zijn levensonderbond te voor
zien. 

6. D e beoordeeling aangaande de onge
scbiktheid voor de verdere waarneming van 
den militairen dienst gescbiedt met inacht
neming van de bepalingen van het Reglernent 
op het geneesknndig onderzoek omtrent de 
geschiktheid voor den di enst bij het Neder
landsch-Indische leger. 

7. § 1. D e autoriteiten, bevoegd om bet 
berhaalde militair geneeskundig onderzoek, 
bedoeld bij artikel 5, § 1, tweede lid , van het 
bovenaangehaald pensioenreglement, te gelasten 
of daartoe machtiging te verleenen zijn: in 
Nederland Onze Minister van Kolonien, in 
Nederlandsch-Indie de Gouverneur-Generaal of 
de commandant van het leger en chef van 
het Departement van Oorlog. 

§ 2. E en verzoek 0111 herhaling van bet 
onderzoek wordt door of vanwege den belang
hebbende gericht: in Nederlancl aan Onzen 
Minister van Kolonien, in Nederlandsch-Indie 
aan den commandant van het leger en chef 
van bet Departement van Oorlog. 

§ 3. Om recht te geven op herkeuring, moet 
bet verzoek daartoe zijn ingediend binnen 
zes maanden nadat de belangbebberide kAnnis 
heeft gekregen van de besl issing omtrent zijne 
aanspraak op pensioen of op onderstand voor 
eens. 

§ 4. Militairen , die in Nederlandsch-Indie 
ongeschikt verklaard zijn voor de verdere 
waarne ming van den militairen dienst zoowel 
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in als buiten Europa, doch bestemd ziju om 
in Neel.er/and den dienst te verlaten, kunnen 
alleen hier te lande tot een herhaald onder
zoek worden toegelaten. 

8. § 1. Het herhaald onderzoek geschiedt 
in Nede·rland: 

a. indien het eerste onderzoek in Neder
landsch-Indie heeft plaats gehad, door de ge
neesknndige commissie van het Departement 
van Kolonien : 

b. indien het in Nederland is gehouden, door 
eene bijzondere commissie, bestaande uit de 
sub a, genoemde, aangevuld met vier in dienst 
zijnde of gewezeu officieren van gezondheid 
Yan het Nederlandsch-Indische leger , die geen 
lageren rang bekleeden of laatstelijk bekleed 
hebben dan dien van officier van gezondbeid 
der lste klasse. 

§ 2. De aanvulling geschiedt telkenmale 
door Onzen Minister van Kolonien uit de in 
Nederland beschikbare titularissen . 

9. § 1. In Neder/andsch-Indie heeft het 
herhaald onderzoek plaats door eene com
missie, samengesteld uit een dirigeerend offi
cier van gezondheid als voorzitter en ten 
minste twee leden, aan te wijzen door den 
betrokken gewestelijken eerstaanwezenden of
ficier van gezondheid. 

§ 2. Geen der leden van deze commissie 
mag dee! hebben uitgemaakt van de commis
sie, die het onderzoek in eersten aanleg heeft 
verricht. 

§ 3. Het is niet noodzakelijk, dat de offi
cieren, met de herhaling van het onderzoek 
belast, hooger of ouder in rang zijn dan die, 
welke het onderzoek in eersten aanleg ver
richtten . 

§ 4. De garnizoenen, waar de herkeuringen 
moeten plaats hebben, worden door of van
wege den commandant van het leger en chef 
van het Departement van Oorlog aangewezen 
in verband met 's Lands belangen en het ter 
plaatse beschikbaar militair geneeskundig per
soneel. 

§ 5. Indien het herhaald onderzoek moet 
plaats hebben te Batavia, geschiedt het door 
de aldaar gevestigde geneeskundige hoofd
commissie. 

10. § 1. De uitspraak van de herkeurings
commissie is beslissend. 

§ 2. De bepalingen vervat in de artikelen 2, 
3, 4, 5 en 6 zijn ook op haar onderzoek van 
toepassing. 

11. Dit besluit treedt ir. Nederlandsch-Indil! 
in werking op den dag der afkondiging aldaar. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af-

schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, en dat in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst 

's Gravenhage, den 22sten December Hl05. 
(get .) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, (get. ) D. Focrc 
(Uitgeg. 9 Jan. 1906.) 

22 December 1905. MrsSIV}: van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan 
de Commissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende bestrijding van de 
tuberculose onder het rundvee. 

Met verwijzing naar de dezerzijdsehe mis
siven van 21 December 1904, n•. 11218, Land
bouw, 20 Jauuari 1905, n°. 981, Landbouw, en 
28 J anuari d.a.v., n•. 1487', Landbouw, beb 
ik de eer U H .E.G. te verzoeken v66r 1 Janii
ari a.s. het navolgende onder de aandacht van 
de burgemeesters in Uw gewest te brengen, 

1°. De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij, de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en de Nederlandsche Cen
traal-Spoorwegmaatschappij hebben zich bereid 
verklaard om voortaan, te beginnenmet 1 Janu
ari 1906, de verzending van de door het Rijk 
overgenomen tuberculeuse runderen naar Rot
terdam te doen geschieden in ongefrankeerde 
vracht. Ten behoeve van de door die maat
schappijen ter zake van de kosten van vervoer 
in te dienen declaratien behooren de burge
meesters bij de aanbieding ten vervoer opgave 
te doen van het nummer van het te verzenden 
rund, alsmede van datum en nummer der be
schikking van overname . 
. De kosten, verbonden aan het vervoer pe,· 

spoor over de lijnen van die maatschappijen, 
behoeven derhalve in het vervolg niet meer bij 
voorschot uit de gemeentekas te worden vol
daan. Bij verzending pe,· boot blijven echter 
de thans geldende voorschriften van kracht. 

Hierbij zij er nogmaals de aandacht op ge
vestigd, dat het ter besparing van kosten wen
schelijk is het vervoer zooveel mogelijk per boot 
te doen geschieden en bij gelijktijdige verzending 
van meerdere runderen deze, voor zoover de 
ruimte zulks toelaat, te zamen in een wagon 
te doen vervoeren. 

2°. Het is meerrnalen gebleken, dat sommige 
burgemeesters in de meening verkeeren, dat 
de ministerieele kennisgeving ,,dat het verimek 
wordt ingewilligd en dat het bed rag der schade
loosstelling nader zal worden bepaald" is te be
schouwen als de definitieve onteigening van een 
rund. Die opvatting is evenwel onjuist. De 
overneming wordt geacht eerst haar beslag 
te hebben gekregen nadat de schattirig heeft 

38* 



516 28 DECf;MBEH 1905, 

p laats gehad. Runderen, die alzoo stel'ven v66r 
de schatting, blijven tor beschikking van den 
eigenaar en behooren niet naa,. Rotterdam te 
worden opgezonden. Evemnin is ,mlks het 
geval met de van die gestorven diercn afkom
stige huiden. 

3°. Uit het sub 2°. vermelde vloeit te,·ens 
vool't, dat, wanneel' een rund is gestorven na 
de rninisterieele beschikking <loch v66r de 
taxatie, bet cadaver van een zoodanig dier 
niet behoort te worden geschat. 

4°. Voor eene gocde administratie en voor de 
uitocfening van eenc oehoorlijke cont role is het 
zeer wenschelijk , dat door de burgemeesters 
steeds geregeld kennis wordt gcgevcn aan den 
Directeur dcr Rijksseruminrichting , wanneer 
door hen een huid wordt gezonden naar Rot 
terdam. 

5°. Evenzoo dient door de burgemeesters ge
regeld zorg gedragen te worden, dat gelijktijdig 
met de verzending van een overgenomen rund 
telegraphisch bericht daarvan worde gezonden 
aan ger;oemden Directeur. 

6°. Niet altijd wordterdoorde burgemcesters 
voldoende voor gezorgd , dat de etiq uetten , 
waarvan de runderen bij de afzending naar 
Rotterdam warden voorzien , behoorlijk zijn 
bevestigd. 'fer voorkoming van vergissingen 
is bet noodzakelijk, dat die bevestiging steeds 
met zorg geschiede en plaats vinde met cen 
stork tou w aan hot grondstuk van de beide 
hoorns. 

7°. Op de formulicrcn P en 'vV (uitslag van 
schatting en herschatting) is in den linker
bovenhoek bet nummer van formulier A, F 
of K in te vullen. 

lk zoude bet op prijs stelle11 van de in ver
band met bet bovenstaande Uwerzijds uit te 
vaardigen circulaire een twectal exemplaren 
te mogen ontvangen. 
De Min . van ll1aterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get. ) J. KRAUS . 

28 Dece1nbe,· 1905. BESLUI'J', houdende too
passing van bet eerste lid van artikel 45 
der Landweerwet op de dienstdocnde 
sch utterijen van eenige gemeenten. S. 360. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 December 1905, 
n°. 1700 S., afdecling Militie en Schutterijen, 
betreffende verzoeken van de lfaden of, daartoe 
door don Raad gemachtigd, van Burgemecster 
en Wethouders van eenige gcmeenten om ge
lijkstelling, voor de toepassing der wet op de 
schutterijen van 11 April 1827 (Staatsulad n°.17; 

gewijzigd en aangevuld bij de wet van 15 April 
1886, Staatsblad n°. 64), van de dienstdoende 
schutterijen dier gemeenten en hare leden met 
de rusteude schutterij en hare leden ; 

Gezien artikel 28 van bovenvermelde wet 
van 11 April 1827 en artikel 45, eerste lid der 
Landweerwet (Staatsblad n° . 160 van 1901). als 
mede Ons besluit van 14 Januari 1903 (Staats
blad n°. 34); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat, te rekenen van 1 J anu

ari 1906: 
voor de toepassing der wet op de schutte

rijen van 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17; ge
wijzigd en aangevuld bij de wet van 15 April 
1886, Staatsblad 11°. 64) met de rustende schut
terij en hare leden zullen zijn gelijkgesteld de 
dienstdoendc schutierijen en hare leden in de 
hierna genocrnde gemeenten: 

Provincie Noordholland. 
Haar /em, Helder, Zaandain en Hoorn. 

Provincie Zeeland. 
Vlissingen. 

Provincie Utrecht. 
Amei·sfoort. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblacl zal worclen geplaatst, en 
waarvan afsehrift zal worclen gezonden aan het 
Departement van Oorlog. 

's Gravenhage, den 28sten December 1905. 
(qet. ) WILHELMINA. 

De Ministei· van Binnenlandsche Zaken , 
(get.) P . RINK. 

(Uitgeg. 12 jan. 1906.) 

28 Decembe,· 1905. BESLUIT, houdende uitvoe• 
ring van art. 47 der Drankwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 December 1905, 
n°. 10809, afdeeling Binncnlandsch Bestuur ; 

Gelet op art. 47 der Drankwet (Staatsblad 
n°. 235 van 1904) ; 

Hebben goedgevonden en vcrstaan; 
de na te noemen gemcenten , met ingang 

van 1 Mei 1906, aan te wijzen als gemeenten 
wuar het, ingevolge art. 47 van de Drankwet, 
verboden zal zijn zonder toestemming van den 
burgemeester in eene localiteit waarvoor door 
burgemeester en we.thouders eene vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in bet 
kleiu of een verlof voor den verkoop van 
alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken 
drank voor gebruik ter plaatse van verkoop, 
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is verleencl, vrouwelijke personen (met uit
zondering van de inwonende echtgenoote en 
de inwonende clochters van den honcler der 
vergunning of van het verlof) geclnrencle cle 
nitoefening van het bedrijf clienst te laten cloen 
of vanwege den houcler van de vergunning of 
,;an het verlof aanwezig to doen zijn; te weten 
de gemeenten : 

Breda, Dongen, Oudenbosch, Steenbergen, 
Tilbnrg, Veghel ; 

Apeldoorn, Arnhem , Ede, Nijmegen ; 
Ond-Beijerland, Delft, Dordrecht, 's Gmven-

hage, L eiden, Rotterdam; 
den Helder; 
Middelburg, Terneuzen; 
Amersfoort, Driebergen, Rhenen, Rijscn-

burg, Utrecht; 
Deventer, Enschecle, Lonneker , Zwolle; 
Groningen; 
Heer, Heerlen, Maasniel, Melick en Herlrnn

bosch, Roermoucl, Schimm ert, Schinnen, Vaals 
en Veulo. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in de Nederlanclsche Staatscoiwant ,ml 
worden geplaatst. 

's Gravenhage, 28 December 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlanclsche Zaken, 
(gel.) P . RINK. 

29 December 1905. BESLUIT, houdende beslis
sing dat de inlevering van C3ndidaat-op
gaven op eene andere plaats clan ter secre
tarie der gemeente is in strijd met art. 51 
cler Kieswet en cle verkiezing nietig maakt. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingestekl door 
A. SLOT JzN. en J. KROON te Tienhoven 
(Utrecht) tegen het besluit van Gecleputeerdc 
Staten van Ut-recht, d.cl. 11 September 1905, 
n°. 1, waurbij zijn gehandhaafd de besluiten 
van den raacl der genoemde gemeente cl.cl. 
21 Augustus 1905, n°. I en n°. II strekkende 
tot hnnne niet-toelating als leden van cl ien 
raad ; 

Den Raad van State, afdeeling voor cle ge
schillen van bestuur, gehoord, ad vies van den 
29 November 1905, n°. 271 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 December 1905, 
n°. 11638, afd. B. B.; 

Overwegende dat evengenoemde besluiten 
van den gemeenteraad van Tienhoven en van 
Geclepnteerde Staten zijn gegrond op de over
weging, dat cle inlevering cler cancliclatenlijsten 

te Tienlwven op 27 Juni 1905, zoowel voor cle 
periodieke gemeenteraadsverkiezingen, waarbij 
A. SLOT bij enkele candidaatstelling werd ver
kozen verklaard, als die voor de vervulling 
eener vacature, waarbij o. a. J . KROON werd 
gestelcl, is gescbied in handen van den wet
honcler van Tienhoven , waarnemend burge
meester, doch niet ter secretarie, zooals art. 51 
der Kieswet imperatief voorschrijft, rnaar ten 
bnize van genoemden wethouder ; weshalve 
art. 51 ten dezen niet beboorlijk is nageleefcl; 

clat A. SL01' en J. KROON in bun beroep
scbrift tegen. gezegd beslnit van Gedepnteerde 
Staten aanvoeren, dat in art. 51 der Kieswet, 
waar het ,.kunnen" wordt gebezigd , geen im
peratief voorscbrift wordt aangetroffen dat de 
candidatenlijsten ter secretarie der gemeente 
worclen ingeleverd; 

Overwegende dat, naar li:tid van art. 51 cler 
Kieswet op den dag der verkiezing ter secre· 
tarie cler ge,neente, bij den burgemeester der 
gemeente, die hoofdplaats is van h et kies
district, of waarin het geheele kiesdistrict ge
legen is, van des voormiddags 9 uur tot des 
namiddags 4 uur opgaven van candidaten be
booren te kunnen worden ingeleverd ; 

dat de woorden ,,ter secretario cler gemeente" 
bij de wet van 8 December 1900 (Staalsblacl 
n°. 208) in bet artikel zijn gebracbt omclat, 
gelijk in de daarbij beboorende memorie van 
toclichting worclt gezegd: ,,In de praktijk is 
,,gebleken, clat ten onrP.chte art. 51 eerste lid, in 
,,dier voege werd geinterpreteercl, alsof de 
,,burgemeesterde opgaven van candidaten koncle 
,.cloen aanbieden ter plaatse, waar bem dit 
,,wenschelijk scheen , bijvoorbeeld aan eigen 
,,huis"; 

clat het mitsdien de uitgedrukte becloeling 
des wetgevers is geweest, clat cle opgaven van 
candidaten al/een ter sec,·efarie cler geineen te met 
uitsluiting van alle andere plaatsen - clus ook 
van de woning des burgemeesters - mogen 
worclen ingeleverd ; 

dat, overmits de opgave van SLo'r en KROON 
als candidaten niet ter gemeente-secretnrie maar 
ten buize van een wethouder - moge cleze 
ook al waarnemend-bmgemeester zijn geweest -
is geschiecl , do gcmeenteraacl van 'l'ienhoven 
te recht heeft besloten hen niet als leden van 
den raad toe to laten, en Gecleputeerde Staten 
van Utrecht te recbt de clesbetreffende gemeente
raadsbesluiten hebben goedgekeu rcl ; 

Gezien de Gemeentewet en de Kieswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

bet ingesteld beroep ongegroncl to verklaren. 
Onze Mini ster van Binnenlancl scbe Zaken is 

belast enz. ( \V. v. B. A.} 
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29 December 1905. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandscbe Zaken aan de Gedepu
teerde Staten van de p rovincien, betref_ 
fende toepassing van art. 9bis, 2de alinea, 
2de zinsnede der wet van 24 Mei 1897, 
S. 156, tot regeling der financieele verbou
ding tusscben het Rijk en de gemeenten . 

Voor het geval over eenig jaar gemeente
besturen toepassing van art. 9bis, 2de alinea, 
2de zinsnede der wet van 24 Mei 1897 (Staats
blad n°. 156), gewijzigd bij de wet van 3 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 151), mochten verlangen, 
komt bet mij wenscbelijk voor, dat zij den 
wensch daartoe door Uwe tusscbenkomst ken
baar maken. 

Zij zullen daarbij bebben over te leggen een 
staat van berekening volgens bet bij scbrijven 
van 18 September 1905, n°. 8131, afdeeling 
A.Z.C., verstrekte, voor zooveel noodig-gewij
zigd model, welken ik gaarne door Uwe col
lege aan een 11auwkeurig 011clerzoekonderworpen 
zag, waarna de stukken, voorzien van een ver
klaring Uwer bevinding aan mijn Departement 
zullen zijn in te zenden. 

Een bopaald tijdstip is voor een en antler 
niet vastgesteld, <loch, aangezien den toestand 
op 15 Jan uari van elk jaar beslissend is, ligt bet 
voor de hand, dat ieder jaar, zoo spoedig moge
lijk ncl dien datum, de gemeentebesturen van 
bun wenschen in deze doen blijken . 

29 December 1905. ARREST vau den Hoogen 
Raad der N ed. , houdende besl issing dat 
aan de ve rgunn ing, door den burgemeester 
kracb tens eene plaatselijke poli t ieverorde
ning verleend tQt het geven van eene pu
blieke vermakelijkbeid , recbtens niet mag 
wordon verbonden de voorwaa t·de, dat tel
kens wanneer die vermakelijkbeid wordt 
gegeven, zal worden voldaan een zeker 
bedrag voor bewaking door de gemeente
lijke brandweer, claar zoodanige retribntie 
ingevolgc art. 238 der gemeeutewet te be
scbou wen is als eene plaatselij.ke belasting, 
die niet dan uit kracbt van een door de 
Koningin goedgekeurd raadsbesluit mag 
worden geheven . 

De Rooge Raad enz. ; 
Overwegende, dat tegen bet best reden arrest 

(van bet H of te 's Gravenbage van 29 Mei 1905) 
als middcl van cassat ie is aaugevoerd : 

Scbendiug of verkeerde toepassing van de 
artt. 238, 240, 232, 233, 234, 235, 236,237 der wet 
van 29 J uni 1851 (Staatsb/ad n°. 85), regelende 
de samenstelling, imichting en bevoegdbeid 
cler gemeentebesturen, 271 der Alg. Pol. verord . 
van 's-Gra venhage, door den raad dier gemeente 

vastgesteld in zijne vergadering van 23 Juli 
1895, omdat bet H of de voorwaarde tot bets -
ling van telkens f 3 voor bewaking door d ~ 
brandweer in eene aanvaarde vergunning t t 
bet geven vau openbare vermakelijkbeden i;1 
strijd acht met de aangebaalcle artikelen der 
gemeentewet, als zijnde de vorrnen voor bela1 -
tinghe:ffing niet opgevolgd, hoewel de bedoe\d e 
artikelen he:ffingen betreffen, waa r de verplicr -
ting tot betaling in de he:ffiug zelve gelegen i,., 
doch die ve rplichting bier uit de aanvaarde 
vergunning voortvloeit; 

0. dat blijkeus het bestreden arrest en bet 
tusschen partijen gewezen vonnis der recbtban, 
te 's-Gravenhage van 22 Juni 1904, waarva 1 
de overwegingen wat betreft de feiten in dst 
arrest zijn overgenomen, vaststaat, dat de ve1·· 
weerder in cassatie, die exploitant is geweest 
van een gebouw te 's- Gravenbage, waarin open
bare vermakelijkheden werden gegeven, op 
grond vau art. 271 Alg. Pol. verord. voor 
's-Gravenbage - inboudende, dat niemanc., 
zonder vergunning van den burgemeester, o. 1 .. 

,,vermakelijkbeclen, waartoe aan het publiel,, 
met of zonder betRliug, de toegang wordt ve1·
leend, mag geven", - aan den burgemeester 
dier gemeeute heeft gevraagd de ten aanzie n 
van bun duur nader omscbreven vergunningen 
tot bet docn geven van publieke vermakelijl:
heden in dat gebouw en d ie vergunningen van 
dezen heeft verkregen, telkens oncler voo1·
waarde o. a. ,,dat v66r den aanvang van el l<e 
voor het publiek, hetzij tegen, hetzij zondo· 
betaling, toegankelijke vermakelijkheid in han
den vau den commandant der brandweer tegen 
kwitan tie worde voldaan de som van f 3 voor 
kosten van bewaking gedurende de samenkomst 
van het publiek, zonder welke betaling de 
voorstelling of vermakelijkheid niet mag plaats 
bebben", ten gevolge waarvan de verweerder 
in bet gebeel in handen van den commandant 
der brand weer ten beboeve der gemeentekas 
heeft betaald en door dezen in de gemeente
kas is gestort een bedrag van f 1740 ; 

0 ., dat de verweerder deze som als onver
scbuldigd betaald van den eiscber in cassatie 
beeft teruggevorderd en deze vordering hem 
door de recbtbank is toegewezen, waarbij over
eenkomstig betgeen de oorspronkelijke eiscber 
in de eerste plaats als grondslag van zijn eiscb 
had gestelcl , werd aangenomen, dat de burge 
meester niet bevoegd was de genoemde beta
lingsvoorwaarde aan de ve rgunning te verbin
den , vermits het ingevolge de opgelegde voor
waarde betaalde als eene he:ffing moet worden 
aangemerkt, die volgens art . 238 der gemeente

wet '"" pl,stselijke belesti,g wonit gehoodss I 



of claarmede, wat de toepassing van de artt. 
232 tot en met 237 betreft, wordt gelijkgesteld 
en die dus een raad sbeslu-it vereiscbt, goedge
keurd door den Koi1ing, hoedanig raadsbesluit 
ontbreekt ; · 

dat dit vonnis •is bevestigd bifhet bestreden 
arrest, waarbij bet Hof - met' ter zijde Stelling 
van den tweeden grond .,vaarop de ·vordering 
van den oorspronkelijken eischer rustte · -'- de 
grief, door den eischer in cassatie in hooger 
beroep opgeworpen tegen ·de gemelde moti
veering van bet vonnis door de rechtbank, 
onjuist oordeelde en nader uiteenzette de onbe
voegdheid van den burgemeester tot het stellen 
der betalingsvoorwaarde en de ongeldigheid 
van ileze, als niet overeen te brengen met 
art. 238 in verband met art . 240 .der gemeen
tewet: 

0. dat biertegen bij bet middel wordt opge
komen, onder aanvoering dat de geldigbeid der 
voorwaarde niet aan art. 238 mag worden ge
toetst, omdat ten deze de verplichting tot 
betaling voortvloeit uit de aanvaarde vergun
ning, waarvan de voorwaarde dee] uitmaakt ; 

0. dat het Hof aanneemt, dat de aan de 
vergunning toegevoegde betalingsvoorwaarde 
niet aan art. 238 mag worden getoetst , omdat 
ten deze de verplichting tot betaling voort
v loeit uit de· aanvaarde vergunning, waarvan 
de voorwaarde deel uitmaakt ; 

0 . dat bet Hof aanneemt, dat de aan de ve r
gunning toegevoegde betalingsvoonvaarde daar
aan niet bad mogen zijn toegevoegd en als 
ongeldig is te beschouwen en dat, indien bet 
Hof dit te recbt aanneemt, uit de aanvaarde , 
vergunning ook geene verplicbting tot betaling 
voortvloeit, omdat van· eene tusscben partijen 
gesloten privaatrechtelijke overeenkomst, waar
op art. 1374 B. W . van toepassing zou ziju, 
ten deze geen sprake is ; 

0. dat bet Hof de ongeldigheid der betaliqgs
voorwaarde aanneemt op grond dat de poljtie· 
verordening niet bedoelt, den burgemeester be
voegdheid te geven, aan de vergunning b!c)pa
lingen (voorwaarden) te verbinden, die met de 
gemeentewet niet zijn overeen te brengen en de 
verordening - indien zij dit bedoelde - in 
zoover niet zou kunnen in uitvoering of toe
passing komen ; 

0. dat de eischer tot cassatie tegen deze op
vatting van de strekking der verordening niet 
is opgekomen en overigens de beslissing van 
het Hof omtrent de vraag, wat recptens zou 
zijn, indien de strekking der verordening eene 
andere ·ware, juist is ; · · ' 

0. dat bet Hof de vraag, of de meergemelde 
voorwaarde met de gemeentewet is overeen 
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te brengen, te recht ontkennend · heeft beant
woord ; 

dat toch art. '238 dier wet geheel algemeen 
verbi'.ldt de verplichting tot betaling der in dat 
artikel bedoelde gelden, loonen en rechten als 
boedanig de bier gevorderde betaling volgens 
de uitdrukkelijke woorden der vergunn ing te 
beschouwen is, op te l eggen zonder in achtne
rning van· de v◊rmen en waarborgen, omschre· 
ven in de artt. 232-237 derzelfde wet, en mits
dien ook verbiedt, zoodanige verplicbting. op 
te leggen door die vast te· bec!Jten · aan eene 
vergnnning tot het houden van publieke ver-
makelijkheden; · 

0. dat rnitsdien het middel is ongegrond; 
V erwerpt het beroep en veroordeelt den 

eischer in zijne boedanigheid in de kosten 
daarop gevallen. (W. v, 'TR. 8317.) 

30 December Hl05. WET, tot W1Jz1grng van 
a1t. 65 van de Drankwet (Staatsblad 1904, 
n°, 235). S. 361. 

Bijl. Hand , 2• Ramer 1905/06, n°. 104, 1-7. 
Hand. id. 1905/06, bladz . 335. 
Hand. l • Kamer 1905/06, blaclz. 3C, 65. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat bet wenscbelijk is, artikel 65 van de Drank
wet (Staatsblad 1904, n°. 235) te wijzigen : 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art ,I. In bet eerste lid van ar tikel 65 van 

de Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235) wordt 
voor: ,,1 Januari 1906" gelezen: ,,1 Augustus 
1906". 

In het tweede lid van. dat artikel wordt voor 
,,31 December 1905" gelezen : ,,31 Juli 1906" ; 
voor ,,1 Januari 1905", ,,1 Maart 1906" en 
voor ,,1 November 1905" , ,,1 Mei 1906". 

In bet derde lid van :dat artikel wordt voor 
,,1 Januari 1904". gelezen: ,,15 April 1905". 

Het aldus gewijzigde derde lid worclt vier
de lid. 

V66r dit vierde lid wordt een nieuw, de1:de 
lid ingevoegd. lnidende als volgt: 

,,Op verzoeken, ingevolge het tweede lid 
ingediend, is het bepaalde in artikel 36, eerste 
lid, 2°., niet van toepassing, voor zoover de 
daar bedoelde veroordeelingen zijn uitgesproken 
wegens feiten, begaan v66r 15 October 1904." 

Art. II. Zij, op wier ingevolge artikel 65, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1904, 
n°. 235) ingediend ve,rzoek om verlof v66r bet 
in werking treden dozer wet afwijzend is be
schikt op grond van artikel 36, eerste lid, 2° ., 
knnrien een nieuw verzoek om verlof indienen 
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v66r 1 Maart 1906. Op dat vcrzoek wordt v66r 
1 Mei 1906 schriftelijk besch ikt. 

Zij , die hun verzoek om verl of voo,· de 
voortzetting van den verkoop van akohol
houdenden drank anderen dan sterken drank, 
hebben ingediend v66r 15 April 1905 en op 
wier verzoek afwijzend is beschikt op grond 
van artikel 36, tweede lid , ktinnen een nicuw 
verzoek indienen v66r 1 Maart 1906. Op dat 
ve rzoek is van toepassing het bepaalde in 
artikel 65, laatste lid. 

Op verzoeken , ingediend op grond van het 
eerste en tweede lid van dit artikel, is het 
bepaalde in art. 12, eerste, tweede, derde , 
vierde en vijfde lid, niet van toepassing. 

Art. III. Deze wet treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen. enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De• 
cember 1905. 

(get.) WILHELMI A . 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) P. RINK. 

De Minisfe,· van Justitie, 
(get.) E. E. VAN R AALTE. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1905.) 

30 December 1905. WE-r, verklarende het alge
mcen nnt der onteigening van eigendom
men, noodig voor hct doortrekken tot het 
Lamgroen van de zich tusschen de A,mnu
,iifiehaven en de Ztiid-Oost-Binne11singd be
vindende, aan de Nieuwe Haven uitko
mende straat te 's G,·avenhage. S. 362. 

30 Dece1nbe1· 1905. W ET, houdendc beschik
baarstelling van gelden wegens door het 
Departement van Marine gedane verstrek
kingen. S. 363. 

Bij deze wet worden de gelden, tot een be
drag van f 82,933.23', voorhanden zijnde in 
's Rijks schatkist, wegens door het Departe
ment van Marine gedane verstrekkingen, ten 
behoeve van gemeld Departement voor den 
dienst van 1905 beschikbaar gesteld. 

30 December 1905. WET, houdende aanvulling 
van artikel 37, eerste lid , der wet van 2 
October 1893 ( Staatsblad n°. 149). ( Bedrijfs-
belasti ng .) . 364. 

,vIJ WILHELMINA, ENZ . • doen to weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 
dat het wenschelijk is het eerste lid van arti
kel 37 der wet van 2 October 1893 ·(Staats-

l>lad n°. 149) aan te vullen in verband met het 
voornemen om de hier te lande gevestigde 
naamlooze vennootschappen, commanditaire 
vennootschappen op aandeelen , cooperatieve 
en andere vereenigingen die haar bedrijf of 
beroep gebeel of ten deele in Nederla11dsch· 
Indie uitoefenen, aldaar in het patentrecht 
of cene belasting naar de inkomsten uan te 
slaan ; 

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

Eenig artikel. 

Artikel 37, eerste lid, der wet van 2 October 
1893 (Staatsblad n°. 149) wordt aangevuld als 
volgt: 

,,Deze bepal ing is niet toepasselijk op hier 
te lande gevestigde naamlooze vennootschap
pen, commanditaire vennootschappen op aan
deelen en cooperatieve of andere vereenigin
gen, indien zij in die kolonien of bezittingcn 
in het patentrecht of eene belasting naar de 
inkomsten worden aangeslagen naar een lager 
percentage dan soortgelijke belastingplichtigen 
welke nldaar gevestigd zijn." 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De
cember 1905. 

(get. ) WILHELMI:N A . 

De Minister van li'inancien, 
(get.) DE MEESTER. 

(Uitgeg. 10 Jan. 1906.) 

30 December 1905. WET, tot w1Jz1g111g van 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1904. S. 365. 

30 December 1905. WE'l' , tot WIJZtgmg Yan 
het zevende hoofdstuk B der Staatsbegroo
ting voor .het dienstjaar 1904. S. 366. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van een ige artikelen, het totaal 
der 8ste Afd. van dit hoofdstuk gebracht 
op f 1,286,502.33 en dat der 9de Afd. op 
f 14,418,263.92. 

30 December 1905. WET, tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het P en
sioenfonds voor weduwen en weezen van 
Burgerlijke Ambtenaren voor het jaar 
1906. s. 367. 

Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven 
vastgesteld als volgt: 

Art. I. Traktement van den directeur en 
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vau de verdere ambteuareu tot en met den 
rang vau adjunct-commies . f 21,600 

A,·t. Ibis. Traktementen van de 
eerste- en tweede-klerken en van 
de boden, toelage van den con
cierge, benevens belooning voor 
schrijf- en rekenwerk van tijdelijk 
bij het fonds werkzaam gestelde 
personen . 

Art. Iter. P eriodieke traktements · 
verhoogingen voor de ambten aren 
en beambten in artikel Ibis ge
noemd. 

Art. II. Bureel- en Jokaalbehoef-
ten , drukwerk en aankoop van 
boeken . 

A,·t. III. Toelagen en presentie
gelden voor commissarissen . 

A,·t. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den direc-
teur en van de ambtenaren en be-
ambten. 

Art. V. Aandeel van het P en
sioenfonds voor W eduwen en W ee-
zen van Burgerlijke Ambtenaren in 
de toelagen en presentiegelden van 
de leden van den P ensioenraad voor 
Bnrgerlijke Ambtenaren . 

A,·t. VT. Onderhoud, assurantie
promie en bewakingskosten door de 
gemeente-brandweer van het ge• 
bou w waarin de bureelen zijn ge-
vestigd en onderhoud van den tuin 
achter het gebouw, benevens toe-
Jago van een bouwkundige, belast 
met bet toezicbt over bet gebouw. ,. 

A.rt. VII. D itbreiding van de 
reeds in een gedeelte van bet ge-
bou w, waarin de bureelen zijn ge-
ve tigd , bestaande centrale heet• 
waterverwarming . 

Transport . f 

10,400 

76 

7,000 

2,400 

1,600 

960 

2,000 

4,000 

49,926 

Per transport . . f 49,926 
Art. VIII. P ensioenen van we-

duwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren . ,. 1,296,UOO 

Art. IX. P ensioenen van wedu-
wen en weezen van onderwijzers . ,. 

Art. X. Aankoop van in scbdj
vingen op de Groothoeken van de 
Nationale Schuld en van andere 
geldswaardige papieren , alsmedo 
alle daarmede in verband stauude 

86,000 

uitgaven . ,, 1,946,796 
.4.-t. Xl. Restitutie van inge

bouden kortingen, becloeld bij de 
6cle alinea van artikel 17 der We
duwenwet voor de ambtenaren 1890 
en bij de 7de alinea van artikel 21 
van de W edu wen wet voor de oncler-
wijzers 1906 . 2,000 

Art. XU. Kosten van het op• 
maken der derde wetenscbappelijke 
balans en alle daarmede in verbancl 
staande uitgaven . . 

Art. XUI. Aankoop van per
ceelen, welke het gebouw van het 
Pensioeufoncls belenden , en ver-
bou wing van een of meer diet· per-
ceelen tot uitbreiding van de bu-
reaux, alsmecle alle met de aankoop 
en de verbou wing in verband staande 
uitgaven . 

Art. XIV. Onvoorziene uitgaven. ,. 

6,000 

60,000 
8,000 

f 8,886,720 

Bij artt. 2, 8 en 4 worden de midclelen tot 
dekking aangewezen. 

80 December 1905. WET, houclende verklaring 
van bet algemeen nut cler onteigening van 
eigendommen in de gemeenten Wie,·den, 
Hellendoorn, cl,n Harn en Arnbt-Orn,nen, 
noodig voor de voltooiing van de verbe
tering van de riviet· de Regge. S. 868. 

80 Dece:inbei· 1905. vVET, houclende vaststelling van de begrooting van Nede,·landsch-Incliii voor 
bet dienstjaar 1906. (Hoofdstuk I . Uitgaven in Nede:rland. ) S. 869. ( ve,·kor t.) 

WIJ WILHELMI A, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel :2 der Indiscbe Comptabili
teitswet de begrooting van Nederlandsch-Indii! jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
word en vastgesteld ; 

Zoo is bet, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het l ste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Ned,erlandsch-Indili voor het 

dienstjaar 19013, betreffende de ibitgaven in Nederland, wordt vastgesteld als volgt: 
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1° Afdeeling: 
2• 
30 

t 40 
50 
6• 
7• 
s• 
9• 
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Regeering en Hooge Colleges 
Departement van Jnstitie. . 
Departement van Financien . 
Departement van Binnenlandsch Bestuut· . 
Departement van Onderwijs, Eeredienst en. Nijverbeid. 
Departement van LandbPuw. . . . . . . . 
Departement der Burgerlijke Openbare W erken 
Departement van Oorlog . · 
Dep:utement van Marine . 

f 34,000 
55,900 

., 13,354,950 
734,750 

1,644,399 
259,709 

4,195,350 
5,318,300 
3,631 ,06;; 

f 29,228,423 

'30 December 1905. WET, houdende vaststelling van de begroot ing- van Nederlandsch-Indie voor 
bet dienstjaar 1906. (Hoofdstuk II. Uitgavm in Nederlandsch-Indie. ) S. 370. (verkort. ) 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, dat volgens artikel 2 der Indische Camptabili

teitswet de begrooting van Nederlandsch-Indie' jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
word en vastgesteld; 

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

dienstjaar 1906, betreffende de uitgaven in Nederlandsch-Indie, wordt vastgesteld als volgt: 
l • Afdeeling, Regeering en Hooge Colleges f 1,104,300 
2• Departement van Justitie. . . 5,838,221 
3• Departement van Financien . . ., 15,617,132 
4° Departement van Binnenlandscb Bestuur . 23,018,112 
5° Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. ,, 20,034,714 
6• Departement van Lanclbouw . . . . . 6,120,202 
7° Departement der Burgerlijke Openbare W erken ,, 26,234,727 

Departemont van Oorlog . . . . . 26,584,454 
9• Departement van Marine . . . . . 4,834,830 

LO• Plaatselijk en gewestelijk zelfbestuur 1,285,160 

f 130,671 ,852 

30 Dece,nber 1905. vVE'I', houdende aanwijzing van de middelen en inkomsten tot goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indie voor bet dienstjaar 
1906. (Hoofdstnk I . Middelen en inko1nsten in Nederland. ) S. 371. (verkort.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten, 
Al:wo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili

teitswet de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Necle,·landsch
I11die, 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 boofdstukken det· begrooting 

van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1906, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen 
in Nederland te ontvangen middelen, te weten: 

1. Verkoop van koffie, enz. 
Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in Nederlandsch-I11die te ~tvnngen mid

delen tot goedmaking der in artikel 1 <lezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voot· 
zooveel noodig voorzien door e_ene geldleening, kracbtens eene nader vast te stellen wet 
aan te gaan. 

Art. 3. Deze wet treedt in working met den lsten Januari 1906. 
L asten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R L A N D. 
Ra11iin g voor het dienstj aa ,· 1906. 

1. Verkoop van koffie 
2. Verkoop ·van kinabast . 
3. Verkoop van Banka-tin . 

f 1,529,734 
305,138 

,, 14,109,191 
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4. Aandeel in de winst van de Billiton m:rntscbappij over bet bookjaar 
1905-1906 . 

5. Terugbetaling door de vennootscbnp tot bet aanleggen en exploiteeren van 
den spoorweg van Se,nm·ang langs Soerakarfa naar Djokjakarfa, van de kracbtens 
de concessie door den Staat aan baar voorgeschoten gelden, benevens aandeel in 
de win t door de exploitatie verkregen . 

6. Terugbetaling door bet immigratiefonds voor de kolonie Suriname der in 
N ederlandscb Indie ten boboeve van de koeliewerving voor eerstgenoemde kolonie 
gedano uitgaven . 

7. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie uit de opbrengst 
der N ederlandscbe bedrijfsbelasting 

8. Ontvangsten van oivielen of algemeenen aard . 
9. Ontvangsten in betrekking tot het departement van oorlog in Neder

landsch-Indie . 
10. Ontvangsten in betrekking tot het departement van marine in Ned r

landsch -lndie . 

523 

f 1,800,COO 

9:26,000 

7,200 

360,000 
49,000 

30,100 

183,700 

f 19,300,063 

30 December 1905. WET, boudende aanwijzing van de middelen en inkomsten tot goedmaking 
vnn de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indil! voor bet dienstjaar Hl06. 
(Hoofdstuk II. Middelen en inkomsten in Nederlanclsch-Indil!.) S. 37:2. (verkorf. ) 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, dat volgens artikel 2 der Indiscbe omptabili

teitswet de middelen tot dekking der uitgaven, bcgrepen in de begrooting van Nede,·landsch
Indie, jan rlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, bcgrepen in de beide hoofdstukken der begrooting 

van Nede,·landsclt-Indie voor bet dienstjaar 1906, worden oYer dat juar gebczigd de na te noemen 
in Nede,·landsch-Indie te ontvangen middelen , te wotcn: 

1. Ontvangsten van bet hulpbureau voor den industrieelen eigendorn, onz, 
Art. 2. Deze wet treedt in werking met den lsten J anuari 1906. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R L A N D SC H-1 N D I E. 
Ra,ning voo,- het dienstjaa,· 1906. 

Departement -van Justitie. 

1. Ontvangsten van bet bulpbureau voor den industrioelen eigendom f 3,300 
265,000 
25,000 

2. Gerecbtelijke (1) boeten en confiscatien. 
3. Terugbetaling van gerecbtskosten in strafzaken 
4. L eges en salarissen van de griffiers der Europeesi,he rechtscolleges en 

emol urnenten van de gewestelijke secretarissen . 
5. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengst der wees- en boedelkamers. ,. 

130,000 
101,000 

6. Betaling voor bet afleggen van do examens ter verkrijging van de bevoegd
l1eid tot uitoefening van bet notarisambt . 

7. Opbrengst van den arbeid der geYangenen . . 
8. Voor b et verstrekken van voeding aan gegijzelden 

Depa,·te,nent van Financiifn. 
9. Verpacbte middelen. 

10. Opbrengst der exploitatie van bet opiummiddel in eigen behoer . 
11. Opbrengst der exploitatie van pandbuizen in eigen beheer . 
12. In- en uitvoerrecbten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in 

,erband. 

800 
143,000 

26,000 

.. 7,542,370 
.. 15,661,500 
.. 1,384,600 

,. 19,908,500 

(1) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van belasting enz. zijn onder 
bet bedrag der inkomsten begrepen. 



30 DEC~MBEK 1905. 524 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Haven- en ankeragegelden 
Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjoeng Priok 
Loods- en steigergelden in de Emmahaven 
Personeele belasting. 
Patentrecbt . 

17a. Suikerbelasting 
18. Verponding, belasting op de door niet-inlanders zondor ingescbreven wet

tigen titel geoccupeerde op bet land Bloeboer gelegen erven, belasting van on
roerende goederen, bezeten· kracbtens een titel van bet voormalig Britsche gou
vernement, en belasting van de specerijperken op de Banda-eilanden . 

19. Openbare verkoopingen 
20. Zegelrecbt 
21. Recht van overschrijving van vaste goederen 
22. Belasting op rijtuigen . 
23. Recbten 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 het slachten van varkens. 
27. Belasting op wajangs . 
28. Belasting op bet bedrijf . 
29. Belasting op bet bouden van bonden 
30. Bijzondere belastingen in de buitenbezittingen . 
:11. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioonen 

f 457,000 
134,000 
49,000 

980,000 
,, 2,634,000 

883,000 

,, 2,293,200 
630,600 

,, 1,338,000 
565,000 
319,000 
122,000 

4,200 
,, 1,806,500 

153,600 
6,000 

,, 3,291,000 
Memorie. 

,, 2,710,100 
395,000 
106,000 32. Aandeel in de winst van de Javascbe bank over bet boekjaar 1905-1906. ,, 

33. Terugbetaling van voorschotten, v66r dit dienstjaar aan Europeesobe 
burgerlijke landsdienaren en aan andere Europeanen verstrekt . 

34. Terugbetaling van voorschotten v66r d it dienstjaar aan inlaudsche burger
lijke landsdienaren verstrekt . 

Departement van Binnenlandsch Bestuu,·. 
35. Bijdrage tot de kosten van bestuur van de landscbappen en eilanden onder 

Menado, langs de noordkust van Celebes . 
36. Bijdrage tot de kosten van bestuur van bet landscbap Gianjar (Bali) 
37. Hoofdgeld van beerendienstplichtigen 
38. Afkoop van heerendiensten . 
39. Kadaster . 
40. Landelijke inkomsten en andere grondlasten 
41. .A.fstand van grond . 
42. Registratie van werkoontracten, gesloten door eigenaren of administrateurs 

van laudbouw•, mijnbouw• of nijverbeidsondernemingon met van elders afkomstige 
arbe iders 

43. Verhuur van vogelnest- en meststofgrotteu . 
44. Vergunning tot inzameling van scbildpadeieren ter wes tkust van bet dis• 

trict Djampangkoelon der afdeeling Soekaboemi (Preanger•regentschappen), tus
scben de monding der rivieren Tjiboekan en Tjibantengpaeb. 

45. Verbuur van de vischvijvers te Tello en te Sambong Djawa (gouvernement 
Celebes en Onderhoorigheden) 

46. .A.flossing en rente ter zake van voor de oprichting vau tuinbou whoeven 
verleend landbouworediet . 

47. Terugbetaling van bet aan den Sultan van Siak i:lri Indrapoera en 
Onderhoorigheden, Jang di Pertoewan besar Sjarif Hasjim A.bdoel Djalil Sai
foeddin ve rleend renteloos voorschot . 

48. Terugbetaling van bet nan den i:lultnn van Koetei, Mohamad Alimoedin 
.A.di! Chalifatoel Moeminin, verleend renteloos voorschot . 

Depa'l'lement van 01ulerwijs, E eredienst en Nijverheid. 
49. Onderwijs 
50. Landsdrukkerij. . 

454,000 

170,000 

79,500 
5,000 

,, 3,405,000 
Memorie. 

51,000 
,, 19,344,000 

900,000 

81,000 
30,000 

1,968 

980 

11Ie11wrie. 

24,000 

87,000 

643,000 
420,000 
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51. Vergoeding voor de verpleging en begrafenis van lijders in de krank• 
zinnigengesticbten en burgerlijke ziekeninricbtingen . 

52. Vergoeding voor het geneeskundig onderzoek van passagiers van pelgrims
scbepen . . 

53. Landskoepokinrichting te Batavia en vaccinatiebureau's te Semarang en 
Soerabaja . 

64. Terugbetaling door inlandscbe zelfbesturen van de door bet gouvernement 
van N ederlandsch-Indie aan vaccinateurs uitbetaalde tegemoetkomingen voor 
hunne reizen naar die onafhankelijke landschnppeu in het belang der vaccine 

56. Geneeskundig laboratorium . 
66. IJk van maten en gewichten 
57. Belasting op het houden van loterijen . 
58. Tiu .- . 
59. Steenkolen . 
60. Zout 
61. Vast recht en cijns van mijnconcessien en van vergunniugen tot mijn• 

bouwkundige opsporingen, alsmede rctributien van andere vergnnningen tot het 
winnen van gesteenten en grondsoorten . 

Departement van Landboinv. 

62. Schoolgelden van de landbouwschool . 
63. Verkoop van producten uit den eultuurtuin 
64. Verkoop van producten van de proefvelden van het proefstation voor rijst 

en tweede gewassen en van de demonstratievelden. 
66. Koffie . 
66. Kina 
67. Opbrengst van de gouvernementsguttapercha-onderneming 
68. Boschwezen . 
69. Inkomsten uit de parelvisscherij . 

Departement de,· Burgerlijke Openba,·c TT'erken. 

70. Verkoop en verhuur van huizen en andere gebouwen . 
71. Opbrengst der exploitatie van de drinkwaterleiding ter hoofdplaats 

Soerabaja . 

525 

f 65,000 

6,300 

:.!,700 

1,200 
400 

8,000 
32,000 

858,300 
,, 2,793,000 
,, 12,122,000 

252,000 

600 
900 

1,600 
,, 2,984,500 

461 ,000 
3,000 

,, 3,116,000 
11,500 

37,000 

72. Ontvangsten voortvloeiende uit andere waterleidingen en uit overvaarten. ,, 
86,000 
16,030 

73. chut- of doorvaartgelden bij enkele landssluizen in de residentien Batavia, 
~ernarang en Soerabaja . 

74. Vergoeding voor het gebruik van loskranen 
75. Retributien van ondernemingen van landbouw en nijverheid ter vergoe

ding van de uitgaven voor het toezicht op de waterverdeeling tusschen de daarbij 
belangbebbenden 

76. Vergoed ing der kosten van onderzoek en beproevin!\" van stoomtoestellen 
en van vernieuwde akten van vergunning tot gebruik dier toestellen. 

77. Canon van het in erfpacht gegcven gedeelte van het tot de haven van 
Taudjoeng Priok behoorende terrein . . 

78. Vergoeding door den erfpachter vau een gedeelte van het tot de haven van 
Tandjoeng Priok behoorende terrein voor het gebruik van het 4000-tons dok. 

79. Retributien voor het gebruik van gouvernementsgrond en andere gouver-
nementseigcndommen te Tandjoeng Priok en in de benedenstad Batavia . 

80. Brieven- en pakketpost. 
81. Restitutie van de uitgaven ten behoeve van de postspaarbank. 
82. Binnenlandsche paardenpost. 
83. Telegraphie . 
84. Bijdrage van het departement van fi nancien in de kosten van het personeel 

51,000 
8,100 

23,000 

27,000 

3,000 

49,000 

4,500 
,, 1,721,600 

57 ,840 
800 

912,000 

van den post- en telegraafdienst. 33,300 
85. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengst van de particuliere telephonen. ,, 154,000 
86. Spoorwegen. ,, 14,477,000 
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Departernent van Oorlog. 

87. Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pnpillenkorps. f 
88. Boeten en andere ontvangsten, voortspruitende nit contracten van aan 

neming en nit leverantien. 
89. Terugbetaling van verplegingskosten in de hospitalen door patienten, 

voor eigen rekening o,igenomen . 
90. Artillerie-constructiewinkel . 
91. Topographisch bureau en lithographisch etablissement 
92. Verkoop en verhuur van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste 

en andere goederen . 
93. Verkoop van bier aan de militaire cantines . 
94. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige vaste en andere goederen ., 
95. Stoomtramwegen in Atjeh. . 
96. IJsfabriek te K oeta Radja 
97. Militair telephoonnet in Atjeh . 
98. Verstrekking van water tegen betaling uit de gouvernements waterlei

dingen te Koeta Radja. 
~9. Terugbetaling van voorschotten, v66r dit dienstjaar aan militairen en 

tot het departement van oorlog behoorende burgerlijke landsdienaren ver trekt. ., 
100. Andere ontvangsten . . 

Departement van Marine. 

101. L oodsgelden, met uitzondering van die in de Emmahaven en in de 
haven van Tandjoeng Priok. 

102. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen. 
103. Vergoeding door vreemde oorlogsschepen en particuliere vaa rtuigen voor 

het gebruik van 's lands los- en laadhoofden, drijvende droge dokken, ketelbok, 
pont en kiellichter, alsmede van de kosten van het dokken, vertimmeren en 
herstellen . 

104. Steigergelden en huur van kolenloodsen en ops! gterreinen te Tandjoeng 
Priok . 

105. Verkoop van zeekaarten en boekwerken uit het depot en de. onderdepots 
van kaarten en gidsen . 

106. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen. 
107. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, permanente 

of tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris . . . ., 
108. Terugbetaling van voorschotten v66r dit dienstjaar aan lan•dsdienaren 

verstrekt . 
109. Korting op de t raktementen van de ambtenaren bij het marine-etablisse

ment te Soerabaja bij verplicht gebruik van eene gouvernementswoning 
110. Andere ontvangsten . 

Ontvangsten van gernengden aard en toevallige baten. 

111. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen uit den 
voorraad van het civiel departement. 

112. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen uit als voren . .. 
113. Alie andere ontvangsten . 

1,800 

25,000 

85,000 
300 

6,000 

236,000 
234,000 
40,000 

450,000 

28,000 
22,000 

2,000 

300.000 
24,000 

450,000 
10,000 

16,000 

50,000 

4,000 
23,000 

10,000 

15,000 

27,000 
10,000 

88,975 
50,000 

200,000 

Totaal f 132,684,863 
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30 Decembe-1 1905. WET, houdende vaststelling 
van de bijdrage aan het W eduwen- en 
vVeezenfonds van burgerlijke ambtenaren 
in Nede,·landsch-Indie, en verhooging en 
aanvulling der begrooting van uitgaven 
rnn Nederlandsch-Indii! voor het dienst
jaar 1906. ' . 373. 

WIJ WILHELl'tflN A, ENZ . . doen te woten: 

Alwo Wij in overweg_ing genomen hebben, 
dat bet wenschelijk is, in verband met de 
voorgenornen verlaging van de gewone con
tributie aan het W eduwen- en W eezenfonds 
van burgerlijke ambtenarcn in Nederlandsch
Indie, maatregelen te treffen ter verbetering 
van den financieelen toestand van dat fonds 
en daarmede reeds in 1906 een aanvang te 
maken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
.A.rt. 1. Van het tijdstip af, waarop de ge

wone contributie aan het Weduwen- en W ee
zenfonds van burgerlijke ambtenaren in Nede-r
landsch-lndili is verlaagd tot 5 percent der 
daaraan onderworpen inkomsten, wordt jaar-

lijks ten laste der geldmiddolen van N ee/er' · 
landsch-Indie een bed rag van f 400,000 (vier
honderd duizend gulden) aan dat fonds uit
gekeerd, totdat het evenwieht tusschen het 
kapitaal van dat fonds en de daarop rustende 
verplichtingen zal verkregen zijn. 

2 . Zoolang de bij artikel 1 bepaalde bijdrage 
door het fonds wordt genoten, wordt gecne 
lagere gewone contributie geheven clan Yijf 
ten honderd van de traktementen en pcnsi
oenen der deelgerechtigden. 

3 . In het Ude hoofdstuk der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor hct · 
dienstjaar 1906 wordt tusschen de onderafdee
lingen _ 32 en 33 ingelascht: 

Onclerafdeeling 32a. Bijdrage aan hot Wedu
wen- en ·w eezenfonds van burgerlijke ambte
naren in Nede>'iandsch-Indil! f 400,000. 

La ten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenbage, den 30 ten De

cember 1905. 
(get. ) WILHELMIN .A. 

De Minister van Kolonien, (get.) D. FocK. 
(Uitgeg. 19 Jan. 1906.) 

30 December 1905. W ~;T, houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke be
grnoting van Surina,ne voor het dienstjaar 1906. S. 374. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting van Surina,ne voor bet dienstjaar 
1906, voo 1· zooveel de uitgaven botreft, definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • .A.fd.: Gouvernements-secretaris, Koloniale Staten en algemeene dienst f 185,192.50 
2• Justitie en politie. ,, 385,032.-
3• t:lchutterij te Paramaribo 6,910.-
4• Administratie van Financien. ,, 507,614.-
5• Immigratie en kolonisatie . . 90,448.33 
6• Eeredienst, onderwijs, wetenschappelijke betrekkingen, inrichtingen 

en ondernemingen, armenzorg en burgerlijke geneeskundige dienst. ,, 725,797.33 
7• Bonwdepartement. ,, 434,765.-
8• Koloniale vaartuigen, betonning, bebakening, seinwezen en brandweer ,, 371 ,673.85 
9• Koloniale spoonvegen ,, 1,480,000.-

10• P ensioenen, wachtgelden, onderstanden en toelage. 256,315.67• 
11• Onvoorziene uitgaven . 50,000.-

f 4,493,748.68• 

A,tt. 2 en 3 handelen oYer af- en overschrijving van- en betalingen uit de onvoorziene 
uitgaven·. 

Bij art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen: 
.A. Directe en indirecte belastingen. 
B. Inkomsten van ouderseheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen . 

30 December 1905. vVET, houdende verhooging van de koloniale hu ishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1906. S. 375. 
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30 December 1905. vVET, houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Cararao voor het dienstjaar 1906. S. 376. 

Bij deze wet wordt de koloniale h uishondelijke begrooting van Cura9ao voor het dienstjaar 
1906, voor zooveel de uitgaven betreft, definitief vastgesteld als volgt: 
Curac;ao : 

1• Afd.: 

Aruba: 

Gewestelijk bestuur 
J ustitie en po Ii tie . 
Geldclijk beheer . . 
Ecredienst en onderwijs 
Plaatselijke kosten 
Openbare werken 

1• Afd.: Gewestelijk bestuur 
2• J ustitie en po Ii tie . 
3° Geldelijk behecr . . 
4° Eeredienst en onclerwijs 
5• Plaat8elijke kosten 
6• Openbare werken 

Bonaire: 
1° Afd. : Gewestelijk bestunr 
2• J ustitie en politie . 
3• Geldelijk beheer . . 
4• Eerecl ienst en onderwijs 
5• Plaatselijke kosten 
6• Openbare werken. . . 

St. Martin: (N ederlandsch gedeelte. ) 
1 • Afd. : Gewestelijk bestuur. 
2• J nstitie en politie. . . 
3° Geldelijk beheer . . . 
4• l£eredienst en onderwijs 
5• Plaatselijke kosten 
6• Openbare werken. 

St. Eusta ti us . 
1° Afd. : Gewestelijk bestnur. 
2• J ustitie en politie . 
3• Geldelijk beheer . . 
4• Eeredienst en onderwijs 
5° Plaatselijke kosten 
6' Opeubare werken. . • 

Saba: 
1° Afd.: Gewestelijk bestuur . 
2• J ustitie en politie . 
3• Geldelijk beheer . . 
4• Eeredienst en onderwijs 
5• Plaatselijke kosten 
6° Openbare werken 

Geheele Kolonie: 

·I f 

f 

f 

f 

f 

62,266.-
81,760.-
56,641.-
87,523.32 
97,678.
!J0,091.75 

5,330.-
7,795.-

11,572.50 
11,725.-

4,500.-
2,500.-

6,865.-
6,440.-
8,937.50 

10,875.-
5,050. -
4,125.-

6,406.67 
9,126.-
8,060.-

11,050.-
5,025 .-
5,355.-

4.440.-
6,425.-
5,060.-
7,135. -
6,740.-
5,300.-

3,980.-
2,970.-
5,140.-
4,400.-
3,597.-

12,850.-

7• Afd.: Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en andcre nitgaven van 
algemeenen aard . . 

8• Onvoorziene uitgaven . . . . . . . . . 

(1) De optelling in het Staatsblad is foutief, <loch bier ve rbeterd. 

f 475,960.07 (1) 

" 
43,422.50 

" 
41,792.50 (1) 

" 
45,022.67 

35,100.- (1) 

" 
32,937.-

,, 167,202.67 5 

,, 20,000.
f 861,437.41' 
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Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijving van- en betalingen uit de onvoorziene 
uitgaven. 

Bij art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen : 
A. .Belastingen . 
.B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale middelen . 

30 December 1905. WE1', houdende wijziging 
van het tiende hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1904. S. 377. 

Bij deze wet wordt na verbooging en ver
mindering van eenige artikelen het totaal der 
2de Afd. van dit hoofdstuk verhoogd met/120 
en dat der 3de Afd. met gelijk bedrag ver
minderd. 

30 December 1905. WET, houdende wijziging 
en verhooging van de koloniale buisboude
lijke begrooting van Suriname, voor bet 
dienstjaar 1904. S. 378. 

30 December 1905. WET, boudende verhooging 
van bet tiende boofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dien~tjaar 1904. S. 379. 

Bij deze wet wordt art. 14, het totaal der 
2de Afdeeling en het eindcijfer verhoogd met 
f 150,291.38•. 

30 Dece11iber 1905. WET, boudende wijziging 
en verhooging der begrooting van Neder
landsch-Indie voor bet dienstjaar 1904. 
(Hoofdstuk I. Ui(qa,;en in Nederland.) 
S. 380. 

30 December 1905. WE·r, boudende w1Jz1gmg 
en verbooging der begrooting van Neder
landsch-Indie voor bet dienstjaar 1904. 
(Hoofdstuk II. Uitga,;en in Nederlandsch
Indie.) S. 381. 

30 December 1905. WET, boudende goedkeu
ring van bet op 1 October 1904 te 's G-ra
venhage tusschen Nederland en Portugal 
gesloten verdrag tot regeling van de gren
zen van bet wederzijdscb gebied op bet 
eiland :L'i,nor. S. 382. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat bet op 1 October 1904 te 's G-ravenhage 
tusschen Nede:l'land en Portugal gesloten Ver
drag tot regeling van de grenzen tusscben de 
bezittingen van beide landen op bet eiland 
:I.'imor, wijziging van bet grondgebied van den 
Staat inhondt en aan bet Rijk geldelijke ver
plicbtingen oplegt, en dat bet voorts wenscbe
lijk is aan Ons voor elk bijzonder geval, waarin 
op grond van artikel 14 van gemeld Verdrag 

1905. 

scheidsrechterlijke beslissing zal ,:;ijn in te 
roepen, de bevoegdheid voor te behouden om 
met Portugal eene overeenkomst (compromis) 
aan te gaan als bedoeld bij artikel 31 van bet 
Verd rag van 31 Juli 1899 voor de vreedzame 
beslechting van internationale gescbillen (goed
gekeurd bij de wet van 9 April 1900, Staats
blad n°. 54) ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Wordt goedgekeurd bet in afdruk 

nevens deze wet gevoegde op 1 October 1904 
te 's G-ravenhage tusscben Nederland en Portu
gal gesloten Verdrag (1) tot regeling van de 
grenzen van de bezittingen van beide landen 
op het eiland Timor. 

Art. II. Wij behouden Ons, met betrekking 
tot de twistvragen en gesch illen, bedoeld in 
artikel 14 van het bij deze wet goedgekeurd 
Verdrag, de bevoegdheid voor om in elk bij
zonder geval met Portugal eene overeenkomst 
(compromis) aan te gaan, als bedoeld in arti
kel 31 vun bet Verdrag van 31 Juli 1899 voor 
de vreedzame beslechting van internationale 
geschillen (goedgekeurd bij de wet van 9 April 
1900, Staatsblad n•. 54). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhag-e, den 30sten De

cember 1905. 
(get.) WILHELMlN A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) VAN TETS VAN GOUDRIAAN. 

De Minister van Kolonien, (get. ) D. FocK. 
(Uitgeg. 6 Febr. 1906.) 

30 December 1905. WET, houdende goedkeu
ring van de internationale overeenkomst 
van den 21sten Decem her 1904, betreffende 
aan bospitaalschepen te verleenen vrijstel
ling van rechten en heffingen. S. 383. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. doenteweten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de internationale overeenkomst, op 21 De 
cember 1904 te 's G-ravenhage mede dQor N eder
land onderteekend, wettelijke recbten betreft; 

(1) Dit verdrag in de Fransche taal, wordt 
bierna niet opgenomen, daar de bekendmaking 
er van in de ederlandsche iaal nog bij Ko
ninklijk besluit volgt. 

34 
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Gelet oµ bet tweede lid van artikel 59 clcr I 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van ' tatc, enz. 

Eenig a,·tikel. 
'.Vordt goedgekeurd de nevens deze wet in 

afdruk gevoegde op 21 December 1904 te 's G1·a
l'enltage gesloten overeenkomst, (1) strekkende 
om de hospitaalschepen, voldoendo aan de 
voonvaarden gesteld in de artikelen 1, 2 en 8 
van de op 29 Juli 1899 te 's Gravenhage ge
sloten overeenkomst tot toepassing op den 
zeeoorlog van de beginselen der Conventie van 
Gen~ve van 22 Augustus 1864, goedgekeurd bij 
de wet van 9 Juli 1900 ( taafsblad n°. 125) in 
tijd van oorlog vrij te stellen van de rechten 
en heffingen welke in de havens der vet·d rag
slui tendc Pnrtijen ten bate van den Staat 
ge"ind worden. 

Las ten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten D e

cember 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minisfe,· van Bttitenland cite Zaken, 
(get. ) VAN TY.T S VAN GotJDRIAAN . . 

De Minister van Binnenla111tsclte Zaken, 
(get. ) P. RINK. 

De :Jiini.ster van Marine, (get. ) TUART. 

De Ministei· vaa Financiiin, (get.) DE i\I i,:ESTER. 
De Min. va1i lVaterstaat, Ha ndel en Nijve,·heid, 

(get.) J. KRAU . 

De Ministe1· van .Koloniiin, (get. ) D. Fomc 
De ,1Iin. van Landbouw, Nij1·erheid en Handel, 

(get.) J . D. V EEOENS. 

(Uif_qeg. 8 Febr. l!l06.) 

80 December 1905. WET, tot verhooging en 
aanvulling van bet derde hoofdstuk der 

taatsbegrooting voor bet dienstjaar 1904. 
S. 884. 

Bij deze wet wordt na verhooging, aanvulling 
en vermindering van eenige artikelen, het totaal 
der l ste Afd. gebracht op f 109,400.88 ; dat der 
2cle Afd. op f 886,090; dat cler 8de Afd , op 
f 8-!,820; dat der 4de Afd. op f 89,788 en bet 
einclcijfer nader vastgeAtelcl op f 1,080,048.88. 

30 December 1905. WET, tot vaststelling van 
het eerste hoofclstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaa 1· 1906. S. 885. 

Bij cleze wet wordt hot Iste hoofdstuk cler 
begrooting van Staatsuitgaven voor bet dienst
jaar 1906, betreffende bet Httis der Koningin , 
vastgesteld als volgt: 

(1) Deze overeenkomst in de Fransche taal , 
wordt hierna niet opgenomen, daar de bekend
making er van in de N ederland che taal nog 
bij Koninklijk besluit Yolgt. 

A.-t. 1. Inkomen van de Koningin./600,000 
., :l. Iukomen van de K oningin-

Weduwe . . . ,. 150,000 
A,·t. 3. Onderhoud der Koninklijke 

paleizen . . .. 50,000 

/800,000 

· 80 December l!l05. \V ~;T, tot vaststelling van 
het zevende hoofd stuk A der Staatsbcgroo
ting voor het dienstjaar 1906. S. 386. 

Bij deze wet wordt bet VIIde hoofdstuk A 
der begrooting van 'taatsuitgaven voor bet 
dienstjaar 1906, betreffencle de Natio11a le Schuld, 
vastgesteld zooals b ierna ve rkort Yolgt : 

I • Afd.: Interesten enz. . f 32,009,411.78 
2• Amortisatie en aflos-

sing van rentegeYende Natio
nale chuld 

3• Afd. : nvoorz. nitgaven 
,. 4,655,000.-

25,000.-

f 86,699,411.78 

80 Decembe,· 1905. WET, tot aanwijzing van 
de m iddelen te r goedmaking rnn de uit
gaven, begrepen in de taatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1906. . 387. 

WrJ WILHELMINA, .ENZ .. doen te wetrn: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat, volgens de artt. 1:23 en 1:24 der Grondwet, 
jaarlijks de middelen behooren te worden aan
gewezen tot dekking van alle uitgaven des 
Rijks, in de algemeeno begrooting begrepen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I . 'fer goedmaking van de uitgnven, 

begrepen in de algemeene begrooting voor bet 
dienstjaar 1906 , zullen over dat jaat· worden 
gebezigd de middelen eu inkomsten hierna 
omschreven, to weten: 

1°. de Rijks- directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en rechten, hierna gcnoemd: 

a. de grondbelasting, 
b. de pei·soneele belasting, 
c. de belasting op bed,·ijfs- en andere in-

komsten , 
d. de vermogensbelasting, 
e. de accijnzen, 
f. de rechten en bocten van zegel, regisfl-atie, 

hypoflteek, ,yucce,qsie en overgang bij overlijden, 
_q. de rcchten op den invoer en b etformaat

zegel, in gebruik bij de heffing van die rechten, 
h. de waarborg en belasting der gouden en 

zilveren we,·ken; 
2°. de inkomsten der domeinen, wegen en 

vaarten; 
8°. de opbrengst der Posterijen; 
4°. de opbreng t der Rijksteleg,·afen; 
5°. de opbrengst der Staatsloterij; 
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6°. de opbrengst der uitgifte van akten vo01· 
de jacht en visscherij; 

7°. de opbrengst der loodsgelden; 
8°. het recht op de ,nijnen; 
9°. bet aandeel van het Rijk in de opbrengst 

van de exploitatie der Staatsspoorwegen; 
100. de opcenten op de boofdsom der volgende 

belastingen en recbten, te weten: 
a. vijftig opcenten op de recbten en boeten 

van zegel, met uitzondering van die , genoemd 
bij de letters a, b en c van art. 13 der wet 
van den llden Juli 1882 (Staatsblad n°. 93) en 
bij de wet van den 24sten Mei 1897 (Staats
blad n°. 155), 

b. acht en dertig opcenten op de rechten en 
boeten van successie en van overgang bij over· 
lijden, 

c. vijjiig opcenten op het for,naatzegel, in ge
bruik bij de heffing van rechten op den invoer, 

d. vijftien opcenten van het recht op de ,nijnen, 
voor kwade posten en collecteloon, 

e. tien opcenten op de belasting op bedrijfs 
en andere inkornsten, 

f. tien opcenten op de vernwgens/Jelasting, 
zullende de sub e en f vermelde opcenten 

worden geheven over het geheele belastingjaar, 
eindigende den laatsten April 1907; 

11°. essaailoon, in gevnl van verbreking van 
gouden en zilve,·en werken en voor gehalte
proeven, welke geene betaling van belasting 
ten gevolge hebben; 

12°. de verschillende onfvangsten en toevallige 
baten hierna ornschreven : 

a. de baten en opkomsten, voortvloeiende 
uit den dienst der Posterijen, 

b. de baten en opkomsten, voortv loeiende 
uit den dienst der Rijkstelegrafen, 

c. de inkomsten , voortvloeiende uit den 
arbeid in de gevangenissen en in de Rijks
werkinrichtingen, 

d. de baten bet bcheer van den gewonen 
dienst der gevangenissen en der Rijkswerkin
richtingen betrcffende, 

e. de inkomsten, voortvloeiende uit den 
dienst van het Rijkstucht- en opvoedingswezen, 

f. de inkomsten ingevolge de wet van den 
30sten September 1893 (Staatsblad n°. 146), 
houdende bepalingen op de fabrieks- en han
delsmerken, 

g. het batig slot van het Ponds de,· Alge-
1neene Landsdritkkerij, 

h. de opbrengst van voor het publiek ver-
krijgbaar gestelde stukken , 

i. de justeerloonen van gewichten, 
j. de consulaatrechten, 
k. de baten, voortvloeiende uit het beheer 

van 's R ijks veeartsenijschool, 

l. de baten, voortvloeiende uit het beheer 
van het Universiteits-ziekenhuis te Leiden, 

ni. de baten, voortvloeiende uit hot beheer 
van de Rijkskrankzinnigengestichten, 

n. de bijdragen in de kosten van aanleg en 
onderhoud van landswerken, 

o. de vergoeding door de provincien en ge
meenten in 1906 verschuldigd voor de invor
dering van opcenten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1905 en op de personeele 
belasting over het dienstjaar 1904, 

p. de ontvangsten wegens verrichtingen be
trekkelijk het kadaster, 

q. de opbrengst van het door de landmeters 
van het kadaster voor particulieren verrichte 
werk, na aftrek van het hun daarvan toe
komende gedeelte, 

1· . de boeten van verscbillenden r.ard, 
s. het aandeel van 75 ten honderd in de 

opbrengst van de boeten en verbeurdverkla
ringen bij de personeele belasting, de rechten 
op den invoer en de accijnzen vallende, 

t. de teruggave wegens het aandeel der niet 
ten behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten 
in de Invade posten op de grondbelasting en 
op de personeele belasting over het dienst
jaar 1903, 

u. de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belastingen aan de schatkist ver
vallen, 

v. de leges aan de schatkist vervallen, 
w. de verjaarde renten , 
x. de inkomsten van den Hoogen Raad van 

A.de! en de renten van de te zijnen name op 
bet Grootboek der Nationale Schuld, rentende 
2 ' / ' ten bonderd , ingeschreven kapitalen, 

ij. de inkomsten van de Grootboeken der 
~ationale Schuld, 

z. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren, 

aa. de bijdragen voor pensioen van oncler
wij7,ers bij de lagere scholen, 

bb. de betalingen voor het afleggen der exa
mens bedoeld bij art. 65ter der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, 

cc. cle schoolgelden van leerscholen, verbon
den aan de Rijkskweekscholen van onderwijzers, 

dd. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers, 

ee. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, 

If. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogere burgerscholen, 

gg. de bijdragen van leerlingen op cle Rijks
landbouwschool , 

hh. de bijdragen van leerlingen op de winter
scholen, 

3J.* 
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ii. de bijdrage van de gemeente Rott~dam 
in de kosten der aldaar bestaande Rijksin
richting tot opleiding van vroedvrouwen, 

jj. de bijdragen voor bet volgen der Jessen 
aan de Rijksuniversiteiteu , 

kk. de betalingen voor het afleggen der 
examens, bedoeld bij art. 89 der wet tot rege
liug van het hooger onderwijs, 

ll. de bijdragen voor b et volgeri der lessen 
aan de T ecbnische Hoogescbool , 

mm. de betalingen voor bet afleggen der 
examens aan de Techuische Hoogeschool, 

nn. de bijdragen van kweekelingen der Rijks 
acndemie van beeldende kunsten , 

oo. de bijdragen voor de opleiding van ca
detten bij de Koninklijke Militaire Academie, 

pp. de bijdragen voor de opleiding van 
cadetten aan de Oadettenschool, 

qq. de bijdragen voor de opleidiug van adel
borsten bij bet Koninklijk Instituut voor de 
Mariue, 

,-r. de bijdragen voor de opleiding van ad
spirant-administrateurs te Amsterdmn, 

ss. de bijdragen voor de opleiding van ad
spirant-macbinisten te Hellevoetsluis, 

tt. de teruggaven en renten van voorscb otten, 
«u. de opbrengst van verkochte Rijksgoederen 

en eigendommen , 
vv. de uitkeeringen van Belgie: 
1 °. volgens art. 18, alinea 3, van h et ver

drag van den 5den November 1842, goedge
keurd bij de wet van den 4den Februari 1843 
(Staatsblad n°. 3), wegens de vuur11;elden op de 
Wester Scheide; 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
den 31sten October 1879, goedgekenrd bij de 
wet van den 22sten April 1880 (Staatsblad 
n°. 63), voor werken voor de uitloozir,g der 
Vlaamsche wateren , 

ww. de baten van 's Rijks Munt, 
xx. de teruggave van de nit de Staatsbe

grooting bestreden kosten voor de Rijkspost
spaarbank, 

ijij. de teruggaven door gemecnten ter zake 
van hetgeen door baar volgens art. 45 der wet 
tot regeling van bet Jager onderwijs, over 
1904 te veel is genoten , 

zz. de ontvangsten wegens houtgeest ge
bezigd tot vermenging van gedistilleerd en 
wegens stoffen gcbezigd tot vermenging van 
zout, 

aaa. de toevallige baten voortvloeiende uit 
den aanleg der Staatsspoorwegen, 

bbb. de opbrengst der Rijkslandbouwproef
stations, 

ccc. de bijdrage nit de geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indie in de kosten van de af-

deeling: ,,boogere land- en boschbouwschool" 
der Rijkslandbouwschool te Wageningen, 

ddd. de inkomsten van bet hengstvenlen
depot te Bergen op Zoom, 

eee. de baten voortvloeiende nit het beheer 
van de Rijksvischhal en visschershaven te 
IJmuiden, 

jff. de bijdragen van de gemeenten Goes en 
Bergen op Zoom in de kosten der Rijks- hoogere 
l:mrgerscholen aldaar, 

ggg. de baten voortvloeiende nit de Konink
lijke besluiten van 21 November 1902 en 2 Sep
tember 1904 (Staatsbladen n°•. 199 en 219) 
houdende bepalingen ter bevordering van den 
uit.voer van deugdelijk vleesch en van de 
bestrijding van tuberculose onder het 
rundvee, 

hhh. de bijdragen van Jeerlingen der Rijks
zuivelschool te Bolsward en de bijdrage der 
provincie F,·iesland in de kosten dier school, 

iii . de baten voortvloeiende nit den Staats
mijndienst , 

jjj. alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde beboorende ; 

13°. het aandeel van de geldmiddelen van 
Nede.-landsch-Indie in de uitgaven wegens uit
gifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld, 

14°. het aandeel van de geld,niddelen van 
Nederlandsch-Indie in de uitgaven voor renten , 
kosten en aflossing van drie ten honderd rente
gevende Nationale Schuld; 

15°. de in artikel 2 bedoelde bijdrage nit het 
Fonds, voorts-pruitende uit koopprijzen van do • 
rneinen; 

16°. het aandeel van den Staat, ingevolge de 
wet van den 3lsten December 1903 (Staatsblad 
n°. 335) in de winsten de.- Nederlandsche Bank, 
zijnde een vierde gedeelte der over het boek
jaar 1905-1906 en cl?-ie vierde gedeelten der 
over bet boekjaar 1906-1907 den Staat toe
komende winsten; 

17°. de lege.~, geheven ingevolge de wet van 
den 9den Mei 1890 (Staatsblad n°. 80), gewij
zigd bij die van den 29sten December 1893 
(Staatsblad n°. 246). 

2. H et voordeelig slot der rekening van bet 
Fonds, voortspruitende nit koopprijzen van 
domeinen, over het jaar 1905 en de in 1906 
te ontvangen koopprijzen van domeinen en 
afkoopprijzen van tiendrecht, jacht- en visch
recht en grondrenten, eeuwigdurende erf
pachten en dergelijke praestatien, worden, tot 
een gezamenlijk bedrag van driehonderd duizend 
gulden, toegevoegd aan de middelen tot goed
making der uitgaven, begrepen in de Staats
b'lgrooting voor het dienstjaar 1906. 
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3 . Naar aanleiding van art. 35 der wet van 
den 2lsten April 1810 (Bulletin des Lois n•. 285) 
wordt het proportioneel recht op de mijnen 
voor het jaar 1906 bepaald op twee en een half 
ten honderd der zuivere opbrengst. 

jetten tot een bedrag van ten hoogste tien 
millioen vijfhonderd duizend gulden. 

4 . In de som welke aan de middelen en in
komsten bij artikel 1 dezer wet aangewezen, 
tot goedmaking van de daarbij vermelde uit
gaven ontbreekt, kan, in afwachtingvan nadere 
wettelijke bepalingen, worden voorzien door 
uitgifte van schatkistbiljetten en schatkist
promessen of door beleening van schatkistbil · 

5 . Deze wet treedt in werking op 1 Janu
ari 1906, behalve voor zoover betreft de be
palingen van artikel 1, n•. 10, sub e en f, 
welke op 1 Mei 1906 in werking treden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1905. 
(get. ) WILHELMI N .A.. 

De Minister van Financilin, (get.) DE MEESTER. 

(Uitge_q. 31 Dec. 1905.) 

STAATSBEGROOTING VOOR HET DIENST J AAR 1906. 

WET OP D E M I DDELEN. 

Raming voor het dienst,jaar 1906. 

BEN.A.MING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

A. Directe belastingen. 

a. Grondbelasting 
A£: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten 

f 13,800,000.
" 36,000.-

b. Personeele belasting f 10,560,000.-
.A.f: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 

posten 

c. Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. 
10 opcenten op die belasting ( ' / , gedeelte). 

A£: a. ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen, terug-
gaven en oninbare posten f 192,000.-

b. uitkeering aan de geldmiddelen van Neder-
landsch-Indie volgens de wet van den 9den April 
1897 (Staatsblad n•. 84) ,, 860,000.-

d. Vermogensbelasting 
10 opcenten op die belasting ( ' / , gedeelte) 

.A.£: ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrij
vingen en oninbare posten, welke in 1906 worden betaald . 

B. Accijnzen. 

a. Suiker . 
b. Wijn 
c. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd 
d. Zout. 
e. Bieren en azijnen . 
f. Geslacht 

" 
610,000.-

-

f 7,680,000.-

" 
512,000.-

f 8,192,000.-

552,000.-

f 8,000,000.
" 533,000.-

f 8,533,000.-

38,000.-

f 20,000,000.
" 1,650,000.
" 25,:.mo,ooo.
.. 1,580,000.
" 1,450,000.
" 4,200,000.-

BELOOP 
PER MIDD E L 01!' 

INKOMST. 

f 13,764,000.-

" 
9,950,000.-

7,640,000.-

8,495,000.-

,, 54,080,UOO.-
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C. Indirecte belastingen. 
a. Zegelrechten . 
50 opcenten op zegel rechten 

b. Registrat ierechten . 
c. Hypotheekrech ten . 
cl. Rechten van successie en van overgang 

bij overlijden . 
38 opcenten op die rechten . 

f 3,800,000.-
600,000.-

f 9,175,000. 
" 3,486,500.-

D . Rechten op den invoer. 

a. Rechten op den invoer . 
b. Formaatzegel . 
50 opcenten op het formaatzegel 

f 13,600.-
6,800.-

f 4,400,000.
" 6,400,000.-

680,000.-

,, 12,661,500.-

f 11,400,000.-

.BELOOP 
PER MIDDEL 01' 

INKO~IST. 

f 24,141,500.-

20
·
400

·- 11 420 400 -
" ' ' . 

E. Waarborg en belasti11g der gouden en zilv1wen werken. 

a. Belasting (hoofdsom en opcenten) . f 375,000.-
b. Essaailoon in geval van verbreking der werken en voor 

gehalteproeven, welke geene betaling van belasting ten ge• 
volge hebben. 800.-

F . Domeinen. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen, t ienden , enz. 
b. Inkomsten van het domein van Oorlog . 
c. Inkomsten van de groote wegen . 
d. Inkomsten van vaarten, veren en havens 

G. Opbrengst der posterijen. 
H. Opbrengst der Rijkslelegrafen . 
I. Opbrengst der Staatsloterij . 
,J. Opb,·engst der uitgegeven akten voo,· de jacht en visscherij 
K. Loodsgelden 

L. Recht op de mijnen. 

f l ,455,000.-
61,000.-
32,000.-
96,000.-

Vast recht . f 
Proportioneel recht 

300.-
19,200.-

10 opcenten voor kwade posten, volgens a rt. 36 der wet van 
21 April 1810 

5 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 39 van het 
decreet van 6 Mei 1811. 

1,950.-

975.-

375,800.-

1,644,000.

" 17,802,000.
:2,827,000.-

660,000.-
143,000,-

2,500,000.-

M. Aandeel van het Rijk in de opbrengst van de ex-ploitalie van Staatsspoorwegen. ,, 

N. Verschillende ontvangsten en toevallige baten. 

22,425.-
4,188,140.-

a. .Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 
posterijen . f 47,000.-

b. Baten en opkomsten, voortvloeiende uit den dienst der 
Rijkstelegrafen 23,000.-

c. Inkomsten voortvloeiende uit den arbe id in de gevangenissen 
en in de Rijkswerkinrichtingen. 820,400.-

d. Baten het beheer van den gewonen dienst der gevangenissen 
en der Rijkswerkinrichtingen betreffende . 126,000.-
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e. Inkomsten voortv loeiende nit den dienst van bet Rijks-
tucht- en opvoedingswezen . . f 

J: Inkomsten ingevolge de wet van den 30sten September 1893 
(Staatsblad n°. 146), houdende bepalingen op de fabrieks- en 
handelsmerken . 

g. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij . 
h. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde 

stukken. . 
i .. Justeerloonen van gewichten. 
j. Consulaatrechten 
k. Baten voortvloeiende uit het beheer van 's Rijks veeartsenij

school . . 
l . Baten voortvloeiende uit het beheer van het Universiteits

ziekenhuis te Leiden. 
m. Baten voortvloeiende uit het beheer van de Rijkskrankzin

nigengestichten ·. 
n. Bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud van lands

werken .. 
o. Vergoeding door de provincien en gemeenten voor de in

vordering van opcenten op de grondbelasting over het dienstjaar 
1905 en op de personeele belasting over het dienstjaar 1904 . 

p. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster, ,, 
q. Opbrengst van het door de landmeters van het kadaster 

voor particulieren verrichte werk, na aftrek van het hun daarvan 
toekomende gedeelte. . . 

,·. Boeten van verschillenden aard . 
s. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

verbeurdverklaringen bij de personeele belasting, de rechten op 
den invoer en de accijnzen vallende : . 

t. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 
's Rijks lrns geheven opcenten in de kwade posten op de grond-

13,100.-

15,000.
Memorie. 

12,000.-
20,400.-
34,000.-

23,000.-

8,000.-

54,000.-

254,300.-

325,500.-
70,000.-

47,000.-
290,000.-

44,000.-

belasting en op de personeele belasting over het dienstjaar 1903. ,, 225,000. 
i,. Kosten van vervolging tot invordering van directe belas· 

tingen aan de schatkist vervallen . 
v. Leges aan de sehatkist vervallen . 
w. Verjaarde renten . . . 
x. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van 

de te zijnen name op het Grootboek der Nationale S9huld, ren· 

125,000.-
225,000.-
15,500.-

tencle 2 1 / , ten honderd, ingeschreven kapitalen. 22,500.-
ij. Inkomsten van de Grootboeken der Nationale Schuld . . 20,000.-
z. Bijclragen voor pensioen van burgerlijke ambtenaren . . ,, 1,000,000.

aa. Bijclragen voor pensioen van onderwijzers bij de lagere 
scholen . 

IJb . Betalingen voor het afleggen der examens bedoeld bij 
art. 65ter der wet tot regeling van het lager onderwijs . 

cc. Schoolgelden van leerscholen verbonden aan de Rijks
kweekscholen van onderwijzers . 

dd. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool 
voor teekenonderwijzers 

400,000.-

42,000.-

13, 700.-

2,700.-

535 
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PER MIDDEL OF 
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ee. Rchoolgelden van leerlingen aan de Rijksschool voor kunst
nijverheid . 

. ff. Bijclragen van leerlingen op de Rijks· hoogere burgerscholeu. ,, 
gg. Bijdragen van leerlingen op de Rijkslandbouwschool. . 

2,000.-
86,000.-
11,000.-1 
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It/, . .Bijdragen van leerlingen op de winterscholen . . . j 1,600.-
ii. Bijdrage van de gemeente Rotterdam in de kosten der aldaar 

bestaande Rijksinrichting tot opleiding van vroedvrouwen 6,000.-
jj . Bijdragen voor hot volgen der lessen aun de Rijks-

universiteiten 240,000.-
kk. Betalingen voor het afleggen der examens, bedoeld bij 

art. 89 der wet t0t regaling van het hooger onderwijs . 30,000.-
ll. Bijdragen voor het volgen der lessen aan de Technische 

hoogeschool . 190,000.-
mm. Betalingen voor het afleggen der examens aan de Tech-

nische hoogescbool . 17,600.-
nn. Bijdragen van kweekelingen der Rijks-academie van beel-

dende kunsten . 4,700.-
oo. Bijdragen voor de opleiding ,7 an cadetten bij de Konink-

lijke Militaire Academie 71,600.-
pp. Bijdragen voor de opleiding van cadetten aan de Cadet-

tenschool . 21,600.-
qq. Bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Ko

ninklijk Instituut voor de Marine. 
rr. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-administrateurs 

te Amsterdam . 
ss. Bijdragen voor de opleiding van adspirant-inachinisten te 

Hellevoetsluis. 

44,600.-

2,560.-

12,640.-
ft. Teruggaven en renten van voorschotten . ., 2,165,000.-

i,u. Opbrengst van verkochte Rijksgooderen en eigendommen . ., 250,000. 
v·v. Uitkeeringen van Belgie: 
1°. volgens art. 18, alinea 3, van bet verdrag van 

den 6den November 1842, goedgekeurd bij de wet 
van den 4der: Februari 1843 (Staafsblad n°. 3), 
wegens de. vuurgelden op de Wester-Scheide . f 10,000.-

20. volgens art. 10 van de overeenkomst van den 
3lsten October 1879, goedgekeurd bij de wet van 
den 22sten April 1880 ( faafsblad n°. 63), voor 
werken voor de uitloozing der Vlaamsche wateren. .. 68,300.-

ww. Baten van 's Rijks Munt. 
xx. Teruggave van de uit de Staatsbegrootiag bestreden kosten 

voor de Rijkspostspaarbank . 
ijij. Teruggaven door gemeent! ter i ake van hetgeen door 

h~~r ingevolge art. 46 ~er wet to regeling van het lager onder
WlJS, oYer 1904 te veel 1s genote . . . . . . . . . . . . .. 

zz. Ontvangstea wegens houtg est, gebezigd tot vermenging 
van gedistilleerd, en wegens sto en, gobezigd tot vermenging 
Yan zout . . . . . . . . . . 

aaa. Toevallige baten voortvloeieade uit den aanleg van Staats
spoorwegen . . 

bbb. Opbrengst der Rijkslandbou wproefstatioas . 
ccc. Bijdrage uit de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie in 

de kusten van de afdeeling .,hoogere land- en boschbouwsohool" 
der Rijkslandbouwschool te Wagenin_qen 

ddd. Inkomsten van het hengstveulendepot te Bergen op Zoom . ., 
eee. Baten voortvloeiende uit het beheer van de Rijksvisohhal 

en visschershaven te IJmi,iden . 

68,300.-
616,797.-

600,000.-

100,000.-

70,000.-

40,000.-1 
28,100.-

20,000.-
12,000.-

79,000.-

BELOOP 
PER MIDDEL OF 

INKOMS'f. 
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fff. Bijdragen van de gemeenten Goes en Bergen en Zoom in 
de kosten der Rijks-hoogere burgerscholen aldaar . . . . . . f 4,260.-

ggg. Baten voortvloeiende uit de Koninklijke besluiten van den 
21sten November 1902 en den 2den September 1904 (Staatsbladen 
n••. 199 en 219), houdende bepalingen ter bevordering van den 
uitvoer van deugdelijk vleesch en van de bestrijding van tuber
culose onder het rundvee . . . . . . . . . . . . . . . ., 79,000.-

hhh. Bijdragen van leerlingen der Rijkszui velschool te Bolswm·d 
en bijdrage der provincie F,--iesland in de kosten dier school. . 

iii. Baten voortvloeiende uit den Staatsmijndienst . . . . . 
ijj. Alie andere ontvangsten niet tot de vorengenoemde be

hoorendc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

2,400.-
2,000.-

268,000.-
f 9,253,737.-

0. Aandeel van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie in de uitgaven wegens 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schuld. . . . . . . . . ,, 300,000.-

P. Aandeel van de geld,niddelen van Nederlandsch-lndilf in de uitgaven voor 
rente, kosten en aflossing van drie ten honderd rentegevende schuld . . . . 3.863,000.-

Q. De in artikel 2 der Middelenwet bedoelde bijdrage uit het Fonds voo,·t-
spri,ifende uit koopprijzen van domeinen . . . . . . . . . . . . . . . ,, 300,000.-

R. Aandeel van den Staat, ingevolge de wet van den 3lsten December 1903 
(Staatsblad n•. 335), in de winsten der Nederlandsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 1905/1906 en drie vierde gedeelten der over 
het boekjaar 1906/1907 den Staat toekomende winsten . . . . . 1,926,000.-

S. Leges, geheven ingevolge de wet van den 9den Mei 1890 (Staatsblad 
n•. 80), gewijzigd bij die van den 29sten December 1893 (Staatsblad n•. 246) 168,000.-

30 Decembe,- 1905. WET, houdende voorziening 
in het kas-tekort van den Indischen dienst 
in 1906. S. 388. 

Bij deze wet wordt de Minister van Finan
cien bevocgd verklaard om , bij het oi,enen 
van kredieten aan den Minister van Kolo
nien gedurende het jaar 1906, het bedrag der 
volgens artikel 33 dcr Indische Comptabili
teitswet (Staatsblad 1895, n•. 145 en 1903, n°. 172), 
in 's Rijks schatkist gestorte gelden te boven 
te gaan met eene som van f 24,000,000.-. 

De Minister van Financien zal in dat voor
schot a~n de Indische kas mogcn voorzien 
door uitgifte of beleening van bewijzen van 
vlottende schuld , met inachtneming van de 
daaromtrent bestaande of nog vast te stellen 
wettelijke bepalingen. 

30 Deceniber 1905. WET, tot verhooging en 
w1Jz1gmg van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dicnstjaar 1905. 
f3. 389. 

Totaal . . . f 171,481,002.-

Bij deze wet worden de volgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verhoo_qd : 
Art. 2 met f 1,000. Art. 30 met f 10,800. 
Art. 58 met f 100. Art. 59 met f 4,126. 
A.-t. 66 met f 9,000. A,·t. 8<l met f 210. 
Art. 140 met f 4,(',()(). A1·t. 141 met f 2,100. 
Art. 159 met f 9,500. Art. 18:.:! met f 4,000. 

Art. 95 wordt gelezen als volgt: 
.,Onderstand aan gemeenten die buiten staat 

zijn in alle of somm-ige kosten harer huis
houding behoorlijk te voorzien f 3,155.06°. 

b. ingelascht : 
Art. 169bis. Tegemoetkoming aan gemeen

ten, die door het niet voldoen aan den eisch 
gesteld in het vierde lid van artikel 45 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs , 
zooals dat artikel is gewijzigd bij de wet van 
24 J uni 1901 (Sta.atsblad n•. 187) voor een of 
meer harer scholen over 1903 geen aanspraak 
kunnen doen gelden op de in dat wetsartikel, 
eerste lid, sub 1°., bedoelde Rijksbijdrage 
f 50,000.-. 



538 30 DECEMBE Lt 1905. 

Art. 236bis. itgaven ingevolge artikel 54 
van de Ongevallenwet 1901 f 1000.-. 

c. verminderd : 
Art. :.!36 met f 3000.-. 
Tengevolge van voorschreven verhoogingen 

en vermindering wordt het totaal der Iste Afd. 
verhoogd met f 1000; dat der 2de Afd. met 
f 27,390.065 ; dat der 4de met f 65,600, en 
dat der 5de Afd. met f 4000; venninderd, de 
8ste Afd. met f 2000 , en bet eindcijfer alzoo 
verhoogd met f 95,990.065• 

30 Dece1nbe,· 1905. WE'J', tot vaststelling van 
de begrooting der uitgaven van de Alge
meene Lanclsdmkkerij voor het dienstjaar 
1906. S. 390. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgestelcl op f 471,256.50. 

Bij artt. 2, 3, 4 en 5 worden de gewone 
middelen tot dekking aangegeven. 

:10 December 1905. WETTEN, tot afwijking 
van den regel, gesteld bij artikel 241 der 
gemeentewet, omtrent plaatselijke belas
tingen ten behoeve van de gemeenten: 
(S. 391-394.) 

Helvoetsluis: Behoudens Koninklijke goed
keuring kan tot 1 Januari 1909, belusting op 
het gedistilleerd, tot een bedrag van ten 
hoogste negen gulden per bectoliter, ad vijftig 
percent sterkte, worden gebeven. S. 391. 

Helde,·: Behoudens Koninklijke goedkeuring 
kan tot 1 Januari 1909, belasting op het 
gedistilleerd, tot een bedrag van ten boogste 
vijftien gulden per hectoliter, ad vijftig per
cent sterkte, worden geheven. S. 392. 

Vlieland: Beboudens Koninklijke goedkeuring 
kan tot 1 Januari; 1909, belasting op bet 
gedistilleerd, tot een bedrag van ten boogste 
twaalf gulden vijftig cents pel' bectoliter, ad 
vijftig percent sterkte, worclen gebe'ven. S. 393. 

Vlisaingen: Behoudens Koninklijke goed
keuring kan tot 1 Januari 1909, belasting 
op het gedistilleerd, tot een bedrag van ten 
hoogste zeventien gulden vijftig cents per 
hE)ctoliter, ad vijftig percent sterkte, worden 
gebeven. S. 394. 

30 December 1905. WET, boudende voorzienin
gen ten bate van het losse personeel ter 
Algemeene Landsdrukkel"ij. S. 395. 

·wIJ WILHELMINA, ENZ . . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
clat bet Zieken- en Ondersteuningsfoncls voor 
de werklieden aan de Algemeene Landsdruk
kerij dient te worden opgeheven en dat aan 

de deelhebbers bunne voile pensioensaan
spraken verzekerd bebooren te worden ; 

Zoo is bet, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Het Zieken- en Ondersteuningsfonds 

voor de werklieden aan de Algemeene L ands
drukkerij, geregeld bij Koninklijk besluit van 
15 November 1876, n•. 36, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 20 December 1897, 
n•. 42, wordt opgebeven. De bezittingen wor
den te gelde gemaakt en het batig saldo in 
's lands kas gestort. 

De uitkeeringen, ingevolge art. 6 van ge
meld Koninklijk besluit op bet tijdstip van 
bet in werking treden dezer wet verschuldigd, 
komen ten laate der begrooting van de Alge
meene Landsdrukkerij. 

Eveneens komen ten laste van gemelde be
grooting de gratificatien aan weduwen van ge
pensionneerden, welke, ingevolge de artikelen 9 
en 10 van bet Reglement van gemeld fonds, 
verscbuldigd zouden zijn geweest, indien bet 
Zieken- en Ondersteuningsfonds niet ware 
opgebeven. 

2 . Voor bet personeel der Algemeene Lands
drukkerij, genoemcl in den bij deze wet behooren
den staat, (1) zullen de diensten, gedurende 
bet achter iederen naam vermelde tijdvak, bij 
de regeling van bet pensioen in aanmerking 
Immen, op den voet als in bet tweede, derde, 
vierde en vijfde lid van artikel 9bis der bur
gerlijke pensioenwet is bepaald, met dien ver
stande, dat voor den ambtenaar wiens hierbe
doelde cliensten 1 Mei 1889 eindigden, de twee 
jaren binnen welke de bijdrage wordt inge
houden , aanvangen met den dag van het in 
werking trnden clezer wet. 

3 . Deze wet treedt in werking op 1 Janu
ari 1906. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 30sten De

cember 1905. 
(get.) WILHEL1111N A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(.get.) P. RINK. 

De Min. van Financien, (.get. ) DE MEESTER. 
(Uitgeg. 12 Jan . 1906.) 

30 December 1905. WET, houdende wijziging 
van bet zesde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1904. S. 396. 

Bij deze wet wordt na verbooging en ver
mindering van eenige artikelen bet totaal der 
3cle Afd. verminderd met f 37,700 en dat der 
5de Afd. met gelijk bedrag verhoogd. 

(1) Deze staat wordt bierna niet opgenomen. 
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30 December 1905. W ET, tot wijz1gmg van 
het achtste boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1905. S. 397. 

Bij deze wet wordt na verbooging en ver
mindering van eenige artikelen, het totaal der 
7de Afd. van dit boofdstuk verminderd met 
f27,026; dat der 12de Afd. verhooqd metfl9,000; 
dat der 15de Afd. verminderd met f 14,800 ; dat 
der 17de Afd. verhoogd met f 20,100; dat der 
19de Afd. verhoogd met f 8,800; dat der 
20ste Afd. verhoogd met f 18,000 ; dat der 
22ste Afd. verminderd met f 24,074. 

30 December 1905. WET, tot nadere wijziging 
van bet achtste hoofdstuk der Staatsbe
begrooting voor bet dienstjaar 1904. S. 398. 

Bij deze wet wordt na verhooging en ver
mindering van eenige artikelen het totaal der 
2de Afd. van dit boofdstuk verhoogd met 
f 1,700.- ; dat der 3de Afd. verhoogd met 
f 1,000.- ; dat der 4de Afd. ,ierminderd met 
f 201,100.-; dat der 5de Afd. verminderd met 
f 137,000.- ; dat der 6de Afd. verhoogd met 
f 52,000.-; dat der 7de Afd. verhoogcl met 
f 25,900.-; dat der 9de Afd. verhoogd met 
f 17,200.-; dat der lOde Afd . verhoogd met 
f 8,500.-; dat der 11de Afd. verhoogcl met 
f 132,300.- ; dat der 12de Afd. venninderd met 
f 2,000.-; dat der 13de Afd. verhoogcl met 
f 3,500.-; dat der 14de Afd. verhoogcl met 
f 2,000.-; dat der 18de Afd. verhoogd met 
f 96,000.-. 

30 December 1905. WET, tot wijziging van 
het negencle boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1904. S. 399. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. verhoogd : 
Art. 6 met f 3,825. Art. 11 met f 22,500. 
Art. 28 met f 1.675. Art. 35 met f 4,200. 
Art. 53 met f 8,500. Art. 70 met f 72,000. 
Art. 82 met f 4,100. Art. 125 met f 15,000. 
Art. 142 met f 9,000. Art. 154 met f 800. 
Art. 197 met f 3,100. Art. 205 met f 455. 
Art. 213 met f 3,300. Art. 228 met f 10,800. 
Art. 232 met f 12,500. Art. 234 met f 2,250. 
A•·t. 250 met f 13,850. Art. 251 met f 2,750. 
Art. 257 met f 1,000. Art. 259 met f 30.000. 
Art. 264 met f 11,650. Art. 274 met f 850. 
Art. 2i5 met f 6,000. Art. 284 met f 2,100. 
Art. 2 7 met f 1,809.60.Art. 288 met f 8,800. 

Ai·t. 297, uitgetrokken voor memorie, wordt 
gebracht op f 17,325.-. 

Art. 182 wordt verhoogd met f 5,000. 
b. ingelascht: · 
Art. 174bis. Vergoeding voor boringen in 

Zuidoostelijk Limburg verricht, waarvoor geene 
vergoeding ingevolge artikel 3 der wet van 
24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 170) kan worden 
gevorderd, doch waarvan de uitkomsten voor 
de kennis van de gesteldheid van bet steen
kolenterrein van waarde zijn f 31.178.11. 

Art. 177bis. Kosten ter voorkoming en be
strijding van de rnijnwormziekte f 5,700.-. 

c. venninderd: 
Art.149 metf242,008.ll. Art. 272metf67,909.60. 
A,·t. 282 metf 2,100.--. 

Tengevolge van het vorenstaande wordt bet 
totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk verhoogcl 
met f 116,800.- ; dat der 4de Afd. verhoogd 
met f 45,778.11; dat der 5de Afd. verhoogd met 

f 29,305.- ; dat der 7de Afd. verlwogd met 
f 26,125.- en dat der 3de Afd. vermindercl 
met f 218,008.11. 

30 December 1905. BESLUIT, boudeude mach
tiging tot uitgifte Yan scbatkistbiljetten 
en scbatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd 
bij die van 31 December 1897 (Staatsblacl 
n°. 281) en de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n°. 185). S. 400. 

27 September 1905. BESLUIT, h oudende vast
stelling van een reglement van orde voor 
den Raad van Ministers. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Geboord den Raad van Ministers ; 
Hebben besloten en besluiten : 

1°. Met intrekking van het tbans bestaande, 
vast te stellen het volgende Reglement van 
Orde voor den Raad van Ministers. 

Art . 1. De Raad van Ministers, samengesteld 
uit de Hoofden der Ministrieele Departementen, 
beraadslaagt en besluit in het algemeen over 
al wat een gemeenschappelijk overleg tusschen 
die Hoofdcn vordert, ten einde eenbeid in de_ 
toepassing der Regeeringsbeginselen te ver
zekeren, en in bet bijzonder: 

a. over de ontwerpen van wet, eer deze bij 
den Raad van State worden ingediend ; 

b. over ontwerpen van wet, voor zoover deze 
bij den Raad van State tot belangrijke aan
merkingen en bezwaren aanleiding bebben ge
geven, tenware de spoed, dien de behandeling 
mocbt vereiscben, nader overleg- in den Raad 
van Ministers niet toelaat ; 

c. oYer outwerpen van algemeene maatre
gelen van bestuur; 

cl. over de verdragen met buitenlandsche 
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Mogendheden, over gewichtige aan de Ge
zanten te verstrekken instructien en over an
dere belangrijke onderwerpen,het buitenlandsch 
beleid betreffende; 

e. over de voordrachten aan Ons te doen tot 
benoeming en ontslag van hooge taatsamb
tenaren en andere met gewichtige betrekkingen 
bekleedc personen, meer bepaald: 

de Voorzitters van de beide Kamers der 
Staten-Generaal ; 

den Vice-President en de Leden van den 
Raad van State, den President en de Leden 
der Algemeen Rekenkamer en den Directeur 
van het Kabinet der Koningin ; 

de Hoofden van buitenlandsche m issien , den 
rang hebbende van Minister ; 

den President, den Procureur-Generaal, de 
Leden en de Advocaten-Generaal van den 
Hoogen Raad der Nederlanden; 

den President van het Hoog Militair Ge
rechtshof en den Advocaat-Fiscaal; 

de Presidenten en de Procureurs-Generaal 
der Gerechtshoven ; 

Onze Commissarissen in de Provincien; 
den Bevelhebber van het Leger te velde ; 
de Curatoren van de Rijks-Universiteiten 

en van de Technische Hoogeschool ; 
den Burgemeester van de Hoofdstad, dien 

van de Residentie, die van de hoofdplaatsen 
der Provincien en van gemeenten boven -de 
50,000 zielen ; 

den Gouverneur-Generaal van ederlandsch · 
Indie; 

den Luitenant-Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indie; 

den Vice-President en de Leden van den 
Raad van Indie ; 

den Commandant van het L eger in Neder
landsch-Indie ; 

den Commandant van de Zeemacht in Ne
derlandsch-Indie; 

den President van het Hoog-Gerechtshof in 
Nederlandsch-Indie; 

den President van de Algemeene Reken
kamer in Nederlandsch-Indie; 

de Gouverneurs van Suriname en Cura<,ao; 
f. over de aan Ons door de Hoofden van 

Departementen van Algemeen Bestuur te 
vragen machtiging tot het aan Ons voordragen 
van personen om opgenomen te worden in 
eene der drie Ridderlijke orden of voor eene 
medaille in de orde van Oranje-Nassau. 

2. De Raad kiest uit zijn midden een Voor· 
zitter en een Ondervoorzitter, beiden voor den 
tijd van een jaar; de aftredenden zijn her
kiesbaar. 

Bij afwezigheid van den Voorzitter fungeert 

als zoodanig de Ondervoorzitter, en bij ont
stentenis ook van dezen de oudste in jaren 
der aanwezige leden. 

De Raad kiest uit zijn midden een Secre
taris voor den tijd van een jaar ; de aftredende 
is herkiesbaar. 

Bij afwezigheid van den Secretaris neemt 
de jongste in jaren der aanwezige leden zijne 
functien waar. 

3. Behalve de vergaderingen, bij besluit 
door den Raad te regelen roept de Voorzitter 
den Raad zoo dikwijls bijeen als hij dit noodig 
oordeelt, of wanneer twee of meer leden van 
den Raad dit verlangen. 

4. De leden van den Raad nemen zitting 
en brengen hunne stem uit naar de volgorde 
hunner benoeming. 

De Voorzitter stemt het laatst. 
5 . In geval van verhindering om de zitting 

bij te wonen geven de leden hiervan kennis 
aan den Voorzitter. 

6. De Voorzitter brengt alle ingekomen 
stukken ter tafel en desvereischt in overweging. 

Hij regelt de orde der werkzaamheden. 
Alie ter overweging bestemde stukken 

moeten v66r de zitting in welke zij behandeld 
worden, bij de leden rondgaan, tenware de 
Raad die rondzending overbodig mocht ver
klaren. 

7. Geen stuk of voordracht wordt in over
weging genomen, wanneer de Minister, wien 
de zaak in het bijzonder aangaat, niet tegen
woordig is, tenware deze zelf had verzocht, 
de zaak niet uit te stellen, of de Raad de 
zaak spoedeischende verklaart. 

8 . Tot het nemen van een besluit wordt cle 
tegenwoordigheid van meer dan de helft der 
leden vereischt. 

De besluiten van den Raad worden b\j 
meerderheid van stemmen opgemaakt. 

Bij staking det· stemmen heeft een nieuwe 
ste=ing plaats in de eerstvolgencle verga
dering. 

Wanneer de stemmen ook clan staken, wordt 
het voorgestelde geacht te zijn verworpen. 

9. Indien een lid een bP.sluit in strijd acht 
met zijne verantwoordelijkheid, geeft hij daar
van kennis aan den Raad. 

In geen geval zal een lid mogen handelen 
tegen een besluit van den Raad, waarbij, naar 
het oordeel van den Raad, de eenheid in de 
toepassing der Regeeringsbeginselen betrok
ken is. 

10. Schriftelijke voordrachten door den 
Raad aan Ons te doen, worden onderteekencl 
door den Voorzitter. 

Alle andere door den raad aan Ons te zen-
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den stukken word en geteekend door den Secre
taris. 

11 . Van de beraadslagingen wordt door den 
Secretaris een summier-verbaal opgemaakt , 
hetwelk in de eerstvolgende vergadering wordt 
geresumeerd en vastgesteld. 

Het wordt door den Voorzitter en den Se
cretaris onderteekend, en, binnen eene maand 
nadat het is vastgesteld, aan Ons ter kennis
neming aangeboden. 

12. Dit reglement wordt, den Raad van 
Ministers gehoord, des noodig door Ons ge
wijzigd; 

2°. buiten werking te stellen de bij Ons 
besluit van 22 Augustus 1905, n°. 21, gedane 
benoeming van een Voorzitter van den Raad 
van Ministers. 

Afschrift van dit besluit zal worden ge-

zonden aan den Raad van Ministers, tot na
richt. 

's Gravenhage, den 27sten September 1905. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
(get. ) VAN TETS VAN GoUDRI AAN . 

De Minister van Ji,stitie, 
(get.) E. E. VAN RAALTE. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get. ) P. RINK. 

De Minister van Marine, (get. ) STUAR'l'. 

De Min. i:an Financien, (get. ) D~~ MEESTER. 

De Minister van Oorlog, (get. ) H. P. STAAL. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid , 
(get. ) J. KRAUS. 

De llfin. van Lanclbouw, Nijverheid, en H andel, 
(get. ) J. D. VEEGENS. 

De Ministe,.- van Kolonien, (get. ) D. FocK. 

V E R B E T E R I N G. 

Bladz. 250. Achter het hoofd van bet besluit van 6 J uni, tot bekendmaking van den tekst 
der hooger-onderwijswet staat: S. 180 , lees : S. 181. 

486. Achter het hoofd der missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 
14 November staat: S. 125. Dit moet vervallen. 
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De jaargang is geheel chronologisch, behalve het besluit van 27 September 1905 
voorkomende op bladz. 539. 

Academie . (Kon . Militaire) Besluiten hou
dende wijziging van het reglement voot· de 
Koninklijke Militaire Academie. 10 Mei. 

3 Juni. 
S. 253. 11 Aug. 

Armwezen. Besluit houdende hepaling van 
bet tijdstip waarop art. II en Ill der wet 
van 15 Juli 1904, S. 157, tot nadere wijzi
ging der wet van 27 April 1884, S. 96 
tot regeling van bet Staatstoezicht op 
krankzinnigen en van art. 26 der wet van 
28 J uni 1854 , S. 100, tot regel ing van 
bet armhestuur, in werking treden. S. 128. 

20 Ap;·it. 
Azijnen. Besluit houdende wijziging van de 

hepalingim omtrent de a:djumakerijen, waarin 
waterhoudend calciumacetaat als grondstof 
gehruikt wordt. S. 352. 16 Dec. 

Bank . (Nederlandsche) Reglement voor de 
inricbting en den werkkring van de Bijbank 
en de Agentschappen van de Nederlandsche 
Bank. 28 Fehr. 

Begraafplaatsen. Besluit houdende heslis· 
sing dat bet in art. 16 derde lid der wet 
van 10 April 1869, S. 65 genoemd heroep 
alleen ·toekomt aan hem, die bet daar he
doeldc verlof tot opricbting van ecn gehoU\~ 
gevraagd heeft. . 16 Mei. 

- Besluit tot schorsing van het hesluit van 
den raad der gemeente Bunschoten, strek
kende om grond te buren voor algemeene 
hurgerlijke hegraafplaats in die gemeeute. 

S. 276. 27 Sept. 
Begrootingen. Wetten tot vaststelling van 

de volgcnde hoofdstukken der Staatshe
grooting voor 1905 : 

II. 
III. 
IV. 
V. 

s. 33. 
34. 
:J5. 
62. 

4 Febr. 
4 Fehr. 
4 F ebr. 
9 Fehr. 

VI. 
VIIB. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

- Als voren voor 1906 : 
I . 
VII A. 

S, 63. 9 Fehr. 
64. 9 Febr. 
67 . 9 Fehr. 
68. 10 Febr. 
70. 10 Fehr. 
65. 9 Fehr. 

385. 30 Dec. 
386. 30 Dec. 

Wetten tot verhooging en wijziging van 
de volgende boofdstukken der Staatshe
grooting voor 1904 : 

II. 
ill. 
IV. 
V. 
VI. 
VIIB. 
VIII. 

IX. 
X . 

- Als voren voor 1905 : 
III. 
IV. 

V. 

VIIB. 
VIII. 

IX. 

S. 365. 
384. 
318. 
158, 
395. 
366. 
321. 
398. 
399. 
187. 
377. 
379. 

S. 317, 
36. 

16:2. 
:211. 
219. 
14:2. 
38!l. 
173. 
175. 
397. 
163. 
166. 
168. 
169. 
205. 

30 Dec. 
30 Dec. 
12 Dec. 
5 Juni. 

30 Dec. 
30 Dec. 
12 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
G Juni. 

30 Dec. 
30 Dec. 

12 Dec. 
4 Fehr. 
5 Jun 

17 Juni. 
12 Dec. 
22 Mei. 
30 Dec. 
6 Juni. 
6 Juni. 

30 Dec. 
5 Juni. 
5 Juni. 
5 Juni. 
5 Juni. 
7 Jnni. 
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Wetten tot: 
Aanwijz ing van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting voor het d ienstjaar 1906. S. 387. 

30 Dec. 
Bcschikbaarstell ing van gelden wegen s door 

het Departement van Oorlog gedane ver
strekkingen voor den dienst van 1905. 

S. 176. 6 Jnni. 
Als voren wegens door het Departement 

van Mari ne gedane verstrekkingen. S. 363. 
30 Dec. 

Vaststelling der begrooting van uitgaven ten 
behoeve van de voltooiing van het vesting
stelsel, dienst 1905. S. 66 . 9 Febr. 

Vaststelling van de begrooting der uitgaven 
van de A lgemeene Landsdrukkerij voor 
het dienstjaar 1906. S. 390. 30 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van bet Pensioenfonds voor weduwen en 
weezen van Burgerlijke Ambtenaren voor 
het jaar 1906. S. 367. 30 Dec. 

Wijziging en ve rhooging der begrooting van 
Nederlandsch-Indie voor betclienstjaar 1904. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in N ederland.) 

S. 380. 30 Dec. 
Als voren. (Roofdstuk II. Uitgaven in 

Nederlanclsch-Indie.) · S. 381. 30 Dec. 
Verhooging der begrooting van uitgaven 

van ederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1905. (Hoofdstuk I. Uitgaven in 
Nederland.) S. 183. 6 Juni. 

Als voren . (H oofdstuk II. Uitgaven in 
Nederlandsch-Indie.) S. 184. 6 Juni. 

A£- en overscbrijving van het I ste op het 
IIde hoofclstuk der begrooting van uit
gaven van Nederlanclsch-Indie voor het 
dienstjaar 1905. S. 288. 13 Oct. 

Verhooging en aanvulling dier begrooting 
hoofdstuk II, voor bet dienstjaar 1906. 

S. 373 . 30 Dec. 
Aanwijzing van de rniddelen en inkomsten 

tot goedmaking van de uitgaven, begrepen 
in de begrooting van Nederlandscb-Indie 
voor het dienstjaar 1906. (Hoofdstuk I. 
Middelen en inkornsten in N ederland.) 

. 371. 30 Dec. 
A.ls voren. (Hoofdstuk II. Middelen en in

komsteu in Nederl--Indie.) S. 372. 30 Dec. 
Vaststell ing van de begrooting van Neder

landscb-Indie voor het dienstjaar 1906. 
(H oofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) 

S. 369. 30 D ec. 
Als voren. (Hoofdstuk II. Uitgaven in 

Nederlandsch-Indie.) S. 370. 30 Dec. 
Voorziening in het kas-tekort van den In

discben dienst in 1906. S. 388. 30 Dec. 

Vaststelling van bet slot der rekening van 
ontvangsten en uitgaven voor Neder· 
landscb -Indie over het dienstjaar 1900. 

S. 182. 6 J uni. 
Gedceltelijke teruggaaf van eene van de 

firma HENRI HuINCK en ALXX. IMHOFE 
ingehouden boete wegens eene levering 
van rnessingplaat ten dienste van het leger 
in Nederlandscb-Indie. S. 185. 6 J uni. 

V erhooging van tle koloniale huisboudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1904. 186. 6 J uni. 

378. 30 Dec. 
1905. 
1906. 

188. 6 Juni. 
375. 30 Dec. 

Definitieve vaststelling van de koloniale 
buisboudelijke begrooting van Suriname 
voor bet dienstjaar 1906. S. 374. 30 Dec. 

Wijziging van de koloniale huishouclelijke 
begrooting van Cura<;ao voor het dien t
jaar 1904. S. 325. 12 Dec. 

Definitieve vaststelling van de koloniale 
buisboudelijke begrooting van Cura<;ao 
voor bet dienstjaar 1906. S. 376. 30 Dec. 

Vaststelliug van bet slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suriname over bet dienstjaar 1901. S. 323. 

12 Dec. 
Vaststelling van bet slot der rekening van 

de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Cura<;ao over bet dienstjaar 1900. S. 324. 

12 Dec. 
Belastingen . (Directe) Besluit betreffende 

bet beroep ingesteld door M. J . A. VEEREN. 
van tafel en bed gescbeiclen ecbtgenoote va( 
J. W. AUI'FMORTH, inzake vermogensbf 
lasting. S. 75. 17 Feb . 

- Besluit houdende wijzigiug van de nieuv e 
bepalingen omtrent de ambtenaren cl ,r 
directe belastingen, invoerrechten en c
cijnzen . 22 Fe ir. 

- Missive van den Minister van Bi!Jnenfa 1d
sche Zaken, aan Geel . Staten van de lro 
vincien, betreffende art. 34 der wet van 
2 Oct. 1893, S. 149 (Wet Bedrijfsbelasl .ng). 

8 'Mrt. 
- Besluit houdende vaststelling van den om

vang van bet examen voor adjunct-inspecteur 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 5 April. 

- W et houdende aanvulling van 
art. 37, e erst e Ii d, de r wet van 2 0 e
t o b e r 1893, S. 149. (B e d r ij £ s be I as
t in g.) S. 364. 30 Dec-

Belastingen . (Plaats e lijke) Wetten tot af
wijking van den regel, gesteld bij art. 241 
der gemeentewet omtrent plaatselijke be-
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lastingen ten behoeve 
Hellevoetsluis 
Helder. 
Vlieland. 

van de gemeenten : 
S. 391. 30 Dec. 

392. 30 Dec. 
393. 30 Dec. 

Vlissingen. 394. 30 Dec. 
Belastingen. (Provinciale) Wetten tot be

krachtiging van provinciale heffingen in 
Friesland. S. 99- 102. 18 Mrt. 

Boterhandel. W et ho udcn de b ep a-
1 i ng betreffende b e t merken van 
boter, afkomstig van aangeslo
t e n e n b ij e e n o n d e r R ij k s t o e z i c h t 
s ta an d b o t e r con t r 6 I es t at ion. 

S. 213. 17 J uni. 
Bruggen. Besluit tot vaststelling van een 

reglement voor de scheepvaart, ter beveili
ging van de nieuwe spvorwegbrug over het 
Noordzeekanaal bij Velzen, in den spoorweg 
van Haarlem naar Uitgeest. S. 112. 22 Mrt. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voor de brug over de 
oude Maas bij Spijkenisse. S. 130. 25 April. 

- Besluit tot wijziging van bet reglement 
,oor de scheepvaart ter beveiliging van be
wcegbare spoorwegbruggen, vastgesteld bij 
besluit van 11 Sept. 1875, S. 169 en ge• 
wijzigd bij besluiten van 24 ,Tan. 1880, S. 17, 
8 :Uaart 1892, S. 48 en 12 Aug. 1904 (Stbl. 
11°. :205). S. 223. 29 ,Juni. 

- Besluit houdende: 1°. intrekking van het 
besluit van 4 Aug. 1880, S. 153 en van het 
daarbij vastgesteld reglement voor de scheep
vaart ter beveiliging van de spoorwegbrug 

er het Noordzeelianaal te Velzen in den 
'-·weg van Haarlem naar Uitgeest, zoo · 

reglement is gewijzigd bij besluit 
vr,. . ··ii 1886 (Stbl. n°. 79) ; en 

2°. , ' van het besluit van 22 Maart 
1905, S. 
reglement. ~ 

Burgerlijke St. .. 

·\n het daarbij vastgestelde 
16 Dec. 

"'sive van den Minis-
ter van Binnenlar" lrnn aan de Com· 
missarissen dcr K01, " L "e provincien, 
betreffende acten van de1. ; rlijken ~tand 
ten aanzien van onderdanen van Zweden en 
Noonvegen. 8 April. 

- Missive van den Commissaris der Koningin 
in de provincie Overijssel, aan de burge
meesters in die provincie, betreffende af
gifte van verklaringen benoodigd voor het 
aangaan van huwclijken door Nederlanders 
in het buitenland. 10 April. 

- :Missive van de Ministers van Justitie 
en Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien, over 
opzencling van afschriften van huwelijks
akten, betreffencle de voltrekking van huwe-

1905. 

lijken tusschen personen, die beide of een 
van beide vreemdelingen zijn. ~6 Mei/5 J uni. 

- Missive van de Ministe,:s van Justitie en 
BinneulandschA Zaken, aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien be
treffende voltt·ekking van huwelijken in 
Nederland tusschen personen die beide of 
een van beide vreemdelingen zijn. 23 Oct. 

Buskruit. Besluit tot nadere wijziging van 
het besluit van 15 Oct. 1885, S. 187, hou
dende vaststelling van voorsch riften omtrent 
het vervoer, den in- , uit- en doorvoer , ver
koop en opslag van buskruit en andere ont
plofbare stoffen , zooals het is gewijzigd bij 
het besluit van 10 Oct. 1894, S. 162, het 
besluit van 26 Sept. 1896, S. 159, en het 
besluit van 15 J uni 1900 (Staatsblad n°. 107). 

S. 136. 6 Mei. 
Carnegie-stichting. Wet houdend e vast

stell ing van de Rijk sb ijdrage aan de 
Carnegie-stichting in de kosten der 
vestiging van een gebo uw ten b e
hoeve van het ho£ van Arbitrage 
te 's Gravenhage. S. 204. 7 Juni. 

Consulaten . Besluit ter vervanging, voor 
zooveel het consulaire ressort het Rijk tliam 
betreft, van de bij besluit van 19 $cpt. 1872, 
S. 92, vastgestelde tarieven van gerechts
kosten door nieuwe. S. 87. 3 :M.rt. 

- Besluit houdende vaststelling van nadere 
bepalingen a:mgaande het tarief, voor zoo
veel bet consulaire ressort het Rijk Siam 
betreft, voor de verrichtingen, bedoeld in 
art. 17 der wet van 25 Juli 1871, S. 91, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 Dec. 
1888 (Staatsblad n°. 204). S. 88. 3 Mrt. 

- Wet tot n ad ere w ij z i gin g e n a an
vu 11 i ng der wet van 25 ,Jui i 1871, 
S. 91, houder.de r egel ing van de 
b e v o e g d h e i d d e r co n s u I a i r e a m b
t e n a r e n t o t h e t o p m a ken v a n b u r
g er l ij k e akten en van de consu
l a ir e re c h t s mac h t , 1 a at s t e 1 ij k g e
w ij z i g d b ij d e w e t v a n 16 D e c e m b e r 
1888 (S taat s b 1 ad n°. 204). S. 203. 7 J uni. 

Dijksbesturen enz. Besluit houdende be
schikking op het beroep van burgemeester 
en wethouders van Zaandam tegen bet be
sluit van Ged. Staten van Noordholland , 
tot goedkeuring van eene keur voor de 
Wilhelminasluis te-Zaandam. S. 241. 22Juli. 

- Besluit houdende beslissing dat declneming 
in het aandeelenkapitaal van een spoorweg, 
noch direct noch indirect, is te beschouwen 
als eene uitgave ten dienste van water
keerende werken en dat eene uitgave daartoe 
dus niet als post op de begrooting voor 
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wate rkeerende werkeu nrn cen waterscbap 
kan worden goedgekeurd. 23 Sept . 

Dome inen van den Staat . Wet tot gocd
keuring der overeenkomst van roiling met 
de bouwmaatschappij ,,De Eendracht ", te 
Woerden. S. 174. 6 Juni. 

Fabrleken enz. Besluit houdende beslissing 
-dut bij gebrekkige ovel'legging van stukken, 

bedoeld bij art. 5 der Hinderwet, (wet van 
2 Juni 1875, S. 95) op eene aanvrage tot 
ve rgunning krachtens die wet niet kan wor• 
den besch ikt. 4 April. 

G e m e entebestuur. :Missive van den Minis
ter van Ilinncnlandsche Zaken aan de Ge
deputeerde Staten van de provincien, be
treffeude onbruikbaar maken van geldswaar
dige slukken. 23 Mrt. 

- Besluit houdende handbaving van een be
sluit van Gedeputeerde Staten der provincie 
Zuidholland, waarbij goedkeuring is ont
houden aau eene gemeentebegrooting, op 
grond dat de raad daarop niet heeft uitge
trokken eene som voor de bezoldiging en 
uitmsting van een derdcn politieagent, waar
van de noodzakelijkbeid door den burge
mees ter is aangetoond. 3 April. 

- Besluit bouclende beslissing dat wanneer 
aan den Commissaris der Koningin is ge
bleken van noodzakelijke uitbreiding van 
bet politiepersoneel in eene gemeente, Ged. 
Staten aanleiding kan geven om, met toe
passing van art. 212 der gemeentewet, de 
daartoe noodige gelden voor jaarwedde en 
kleeding op de gemeentebegrooting te bren
gen. 19 Sept. 

- Besluit tot scborsing van bet besluit van 
den raad cler gemeente V rijhoeve-Capelle, 
waarbij M. J. VAN DER w AALS tot wet
bouder is benoemd. S. 282. 4 Oct. 

- Wet b o u cl en cl c o. a. a an v u 11 i n g 
der wet tot regeling der finan
ciee l e verbouding tusschen bet 
Rij k en de gemeenten .. 151. 3Juni. 

- Missive van den Minister van Binnen
landscbe Zaken aan de Gedeputeerde Staten 
van de provincien, betreffende toepassing 
van art . 9bis, 2de al inea, 2de zinsnede der 
wet van 24 Mei 1897, S. 156, tot regeling 
der financieele verbouding tusscben bet Rijk 
en de gemeenten. 20 Dec. 

G emeenteverordeningen. Arrest van den 
Hoogen Raad der ed., houdei;ide beslissing 
clat ingevolge art. 188 der gemeentewet de 
politie over en derbalve de handbaving van 
de openbare orde in, en van de plaatselijke 
,erordcningen omtrent de berbergen, tap• 
perijen en allc voo1· het publiek openstaancle 

gebouwen behoort aan den burgemcester, 
waaruit volgt, dat , in afwijking van den 
regel van art. li9a cler gem eentewet, 
de uitvoering dezer verordening niet aan 
burgemeester en wetbouders doch alleen aan 
den burgemeester kan worden opgedrngen. 

\;) Jan. 
- Besluit tot schorsing van bet besluit van 

den raad der gemeente St. Laurens van 
28 Januari 1905 tot vaststelling .an een 
verordening op bet sluiten der vergmrnings
localite iten in die g'emeente. S. 86. 28 Febr. 

Vernietiging van dat besluit_ S. 133. 
4 Mei. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Kockengen Yan 
21 Maart 1905, bepalende, dat de vergun
ningslocaliteiten in die gemeente gedurende 
den gebeelen Zondag gesloten moeten ziju. 

S. 121. 1 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 

boudende beslissing dat art. 101 der al
gemeene politie-verordening der gemeente 
Middelburg geeu inbreuk maakt op het 
voorscbrift van art. 4 der Zondugswet en 
dat dit artikel, door de bevoegde macbt niet 
geschorst of vernietigd, ook bindend is, 
voorzoover het mocht treden in een onder
werp, waarin door de Zondagswet reeds is 
voorzien. 17 April. 

- Besluit tot vernietiging van art. 13 der 
bouwverordening voor de gemeente Berg
ambacbt en van bet besluit van den raad 
dier gemeente, waarbij grond voor bebouwing 
ongescbikt is verklaarcl. S. 144. 22 Mei. 

- Besluit boudende handhaving van een be
sluit van Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Noordholland, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan eene bouwverordening 
wegens bet ontbreken van eene verbodsbe
paling omtrent het aanbrengen en houclen 
van slaapplaatsen in stallen. 25 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 
houdeude beslissing dat aan de vergunning, 
door den burgemeester krachtens cene plaat
selijke politieverordening verleend tot bet 
geven van eene publ ieke vermakelijkheid, 
recbtens niet mag worden verbonden de 
voorwaarde, dat telkeus wanneer die ver
makelijkbeicl wordt gegeven, zul worclen 
voldaan een zeker bedrag voor bewaking 
door de gemeentelijke brandweer, daar zoo
danige retributie ingevolge art. 238 cler ge
meentewet te bescbouwen is als eene plaat
selijke belasting, die niet dan uit kracht 
van een door de Koningiu goedgekeurcl 
raadsbesluit mug worden geheven. 29 Dec. 
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Geneeskundig staatstoezlcht enz. Besluit 
houdende nadere aanvulling van het besluit 
van 26 Maart 1895, S. 37, gewijzigd en aan
gevuld bij de besluiten van 28 Maart 1899, 
S. 88, 25 J uni 1903, S. 161 en 22 J uni 1904, 
S. 123 tot aanwijzing van eenige getuig
schriften en diploma's als bedoeld in de 
artt. 3 en 9 der wet van 25 December 1878, 
S. 222, houdende regeling der voorwaarden 
tot verkrijging der bevoegdheid van arts, 
tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apo
thekersbediende, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 27 April 1904 (Staatsblad n°. 81). 

S. 94. 13 Mrt. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 

houdende beslissing dat het voeren van den 
titel van homoeopaath door iemand, die 
geen geneeskundige is, in strijd is met art. 3 
der wet van l Juni 1865 (Staatsblad n°. 60). 

22 Mei. 
- W e t t o t n ad e r e w ij z i g i n e; v a n d e 

wet v a n 1 Jun i 1865, S. 61, reg e 1 end e 
de uito e f e ning der ar t s e nijbereid
kunst. S. 157. 5 Juni. 

Geschiedenis en kunst. Missive van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Gedeputeerde Staten van de provincien, be
treffende onderhoud van gemeente-eigen
dommen. 27 Mrt. 

Geslacht. Besluit betreffende vervoer van 
afgehakt versch vleesch. S. 286. 9 Oct. 

Handels- en fabrieksmerken . Besluit hou
dende wijziging en aanvulling van het be
sluit van 9 November 1893 (Nederl. Staats
blad n°. 159, Indisch Stuatsblad n°. 305), 
houdende bepalingen op de fabrieks- en han
delsmerken in Ned .-Indie . S. 147. 31 Mei. 

in Suriname. S. 148. 31 Mei. 
in Cura<;ao. :::l. 149. 31 Mei. 

Havens. Besluit tot wijziging van het bij
zonder reglement van politie voor de scheep
vaart door de Koningshaven en de Nieuwe 
Maas, onder de gemeente Rotterdam , vast
gesteld bij besluit van 26 Februari 1904 
(Staatsblad n°. 51). S. 146. 31 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voor de Buitenhaven 
te Scheveningen. S. 231. 5 Juli. 

Indie (Nederlandsch-). Besluit tot aanvul
ling van het besluit van 26 April 1902 
(Staatsblud n°. 49). S. 91. 6 Mrt. 

- Besluit tot aanvulling van het besluit van 
10 Augustus 1903 (Stbl. n°. 253). S. 140. 

17 Mei. 
Kanai en. Wet tot aanleg van een scheep

vaartkanaal ter verbinding van de Zuid
Willemsvaart en de · rivier de Mark onder-

ling en met de rivier de Amer. S. 212. 
17 Juni. 

Kerkelijke zaken . Besluit houdende, met 
wijziging van een besluit van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Friesland , voor
waardelijke toelating tot het uitoefenen van 
den openbaren godsdienst in een lokaal van 
een huis te Oude-Bildtzijl, gelegen binnen 
den bij art. 7 der wet van 10 September 1853, 
S. 102, bepaalden afstand van eene andere 
kerk. 25 Mrt. 

- W e t houd ende nad e re wijziging 
v a n a r t. 4 d e r w e t v a n 29 0 c t. 1892, 
S. 240, houdende voorloopige maa t
rege l en tot behoud van vicarie
goederen. S. 170. 6 Juni. 

Kiesrecht. Missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Ged. Staten 
van de provincien, betreffende toepassing 
der Kieswet. 24 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 
houdende beslissing dat in art. lb 1 °. der 
Kieswet de woorden ,,of in huur gebruikten" 
ook betrekking hebben op de woorden ,,of 
lokalen", zooals dit evenzeer het geval is 
met het daaraan voorafgaande ,,met of zonder 
bijbehoorenden." 17 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., 
houdende beslissing dat ,,een ieder" - .,be
langhebbende of niet" -, die overeenkom
stig art. 31 der Kieswet tegenspraak doet 
tegen een bij het gemeentebestuur ingediend 
verzoekschrift tot verbetering der kiezers
lijst, is ,,partij" bij dit verzoek in den zin 
van art. 37 dier wet. 17 Juli. 

- Besluit houdende beslissing dat wanneer 
er meer candidaten zijn opgegeven dan er 
plaatsen te vervullen zijn, ingevolge art. lObis 
der geIDeentewet over hen eene stemming 
moet plaats hebben, zonder dat het den 
burgemeester bij het in ontvangst nemen 
der opgaven van candidaten vrij staat te 
onderzoeken of de daarop voorkomende per
sonen in de gemeente woonachtig zijn, 

30 Nov. 
- Besluit houdende beslissing dat de inle

vering van candidaat-opgaven op eene andere 
plaats dan ter secretarie der gemeente is in 
strijd met art. 51 de_r Kieswet en de ver
kiezing nietig maakt. 29~ Dec. 

Krankzinnigen . Besluit houdende nadere 
wijziging van het besluit van 28 Aug. 1888, 
S. 144, tot bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum der genees
kundigen in het provinciaal krankzinnigen
gest icht ,,Meerenberg" te Bloemendaal. S. 7:.l. 

15 Febr. 
35* 
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- Besluit betreffende bet verplegen van krank
zinn igen in de Psycbiatriscbe Afdeeling van 
het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Acade• 
miscb Ziekenbuis te Groningen. S. 78. 

17 Febr. 
- Besluit houdende wijziging van het besluit 

van 21 Juli 1902, S. 166, waarbij aan be
stuurders der Vereeniging voor landbouw 
en \7 erzorging van krankzinnigen ,,Huize 
Padua" te Boeke! , vergunning is verleend 
tot opricbting van een gesticbt voor ideoten 
op een terrein, genaamd Hoogbout, onder 
de gemeente Udenbout. S. 83. 21 Febr. 

- Besluit b oudende bepaling van bet tijdstip, 
waarop artt. II en III der wet van 16 Juli 
1904, S. 157, tot nadere wijziging der wet 
van 27 April 1884, S. 96 tot regeling van 
·bet Staatstoezicht op krankzinnigen en van 
art. 26 der wet van 28 Juni 1864, S. 100, 
tot regeling van bet armhestuur. in werking 
treden. S . 128. 20 April. 

- Besluit tot vaststelling van bepalingen voor 
de gezinsverpleging van krankzinnigen. 

S . 129. 25 April. 
- Besluit betreffcnde bet verplegen van krank

zinnigen in het zenuwpaviljoen van bet 
Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam. S. 146. 

81 Mei. 
~ Besluit , waarbij aan J . STOCKMANS, Gene

raal Overate van de Brooders van Liefde 
te Gent (Belgie), vergunning wordt verleend 
op een terrein in de gemeente Venray een 
gesticbt voor krankzinnigen op te richten. 

S. 243. 24 Juli. 
- Besluit van den Minister van Binnenl. 

Zaken, boudende vaststelling van bet model
registe1· van inscbrijving vim krankzinnigen 
in gezinnen verpleegd . .:!9 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het besluit 
van 8 Januari 1898, S. 24, boudende ver
gunning aan regenten van bet geneeskundig 
gesticbt voor krankzinnigen te 's Gravenbage 
tot opricbtiug van een gesticht voor krank
zinn igen op bet landgoed ,,Oud-Rosenburg", 
gemeente Loosduinen, alsmede hepaling van 
het maximum der verpleegden en bet mi
nimum der geneeskundigen. S. 268. 4 Sept. 

Krijgsschool. Besluit tot nadere wijziging 
van bet reglement yoor de Hoogere Krijgs
scbool. S. 222. 28 Juni. 

Kunst. Besluit tot vaststelling van een regle
ment voor de Rijks-academie van Becldcnde 
Kunsten en zulks met intrekking van de 
hesluiten van 22 Februari 1898, S. 50 en 
van 10 October 1893 ( thl. n°. 151). S. 247. 

81 Juli. 
Landbouw enz. Bescbikking van den Mi-

nister van Waterstaat, Handel en NijYer
beid, boudende vaststell ing van hetreglement 
voor bet instituut voor bet onderzoek van 
en bet geven van advies over landbouw
werktuigen en gebouwen. 10 April. 

Lands drukke rij . Besluit boudende vaststel
ling van een reglement voor de Algemeene 
Landsdrukkerij. S. 356. 22 Dec. 

- W et houdende voorzieningen ten bate van 
bet losse personeel ter Algemeene Lands
drukkerij. S. 895. 80 Dec. 

Landweer. Besluit hetreffende benoeming 
van officieren bij de Landweer. 25 J an. 

- Besluit van den Minister van Staat, Mi
nister van Oorlog, boudende wijziging van 
het besluit van 11 April 1904, IIIde Afd., 
n°. 1, hetreffende nitvoering van het hesluit 
van 27 Februari 1904, n". 4. 16 Fehr. 

- W e t t o t r e g e I i n g v a n d e b e v o r d e
r in g , h et ontslag en de non-activi
t e i t v a n d e m i l i t i e-o £ £ i c i e r e n e n 
v an d e officiere n hij de landwe er. 

S. 178. 6 Juni . 
Leerplicht. Besluit tot vernietiging van bet 

hesluit vau den raad der gemeente Krui
ningen, tot benoeming van de leden der 
commissie tot wering van scboolverzuim 
voor bet dorp. S. 184. 4 Mei. 

Loodswezen. Besluit tot vaststelling van 
seinen voor scbepen, die een loods ver
langen. S. 80. 26 Jan. 

- Besluit houdende wijziging van bet alge
meen reglement op den loodsdienst en bet 
bijzonder reglement op den loodsdienst in het 
Vlde district (Monden der Scbelde), vastge
steld bij besluit van 22 Januari 1902, S. 5 
en wat eerstgemeld reglement betreft, laat
stelijk gewijzigd bij besluit van 24 Decem
ber 190-! (Stbl. n°. 264). S. 283. 7 Juli. 

Loterij . Wet houd e nd e wette lijke he
p a Ii n gen h e t r e ff end e 1 o t er ij en. 

S. 171. 6 Juni. 
Marechaussee. Besluit van den Minister 

van Staat, Minister van Oorlog, boudende 
mededeeling van betbesluitvan14.Maart1905, 
n°. 40, hetreffende organisatie van bet wapen 
der Koninklijke Marechaussee. 26 Maart. 

Maten en gewichten . Besh.iit van den Mi
nister ,·an Waterstaat , Handel en Nijver
heid hetreffende vaststelling van bet goed
keuringsmerk der maten en gewichten enz. 
voor 1906. 2 Oct. 

- Besluit tot regeling van den herijk der 
maten en gewichten in 1906 en 1907. S. 818. 

6 Dec. 
Militaire zaken . Besluit tot aanvulling en 

wijziging van de besluitcn van 21 Jan. 1908, 
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S. 36 en 20 Jan. 1903, S. 35, houdende re
gelen voor het onderzoek naar de onbe
kwaambeid of ongescbiktbeid van officieren, 
respectievelijk der zeemacht en der land
macht. . 32. 31 Jan. 

- Missive van den Minister van Staat, Mi
nister van Oorlog aan de autoriteiten der 
landmacht, betreffende afgifte van bewijzen 
van gedrag bij aanneming van personen 
voor den rnilitairen dienst. 12 April. 

- W et to t reg e ling van 1 °. d en re c b t s
t o est and van bet reserve-perso
n e e l d e r l a n d m a c b t ; 2°. d e b e v o r
d er in g, het ontslag en de nonacti
viteit van de officieren behooren
de tot dat personeel; 3°. bet op 
pensioen stel l en van de officie r en 
en de mindere militairen behoo
rende tot bet reserve-personeel 
d e r l an d m a c h t, al s me d e b e t v e r-
1 e en en van pensioen aan bunne 
weduwen en kinderen. S. 177. 6Jtrni. 

- W e t t o t v e r s t r e k k i n g v an R ij k s
pa a r den aan off i cieren , tot bet 
h o u d e n v a n d i en s t p a a r d e n v e r
p Ii eh t. R. 179. 6 Juni. 
In werking treden dier wet. S. 221. 27 Juni. 

- Besluit strekkende tot intrekking van bet 
besluit van 11 Dec. 1897, S. 259, hondende 
regelen o. a. betreffende de wijze van wer· 
ken van den Raad, bedoeld in art. 20 der wet 
van 2 Mei 1897 (Stbl. n•. 119). . 258. 30 Aug. 

- Besluit boudende vaststelling van regelen. 
met inachtneming waarvan militieplicbtigen 
kunnen worden toegelaten tot de vrijwillige 
verbintenis, bedoeld bij art. 1 punt lcl, der 
wet van 6 ,Tuni 1905 (Staatsblad n•. 177). 

S. 268. 12 Sept. 
- Missive van de Ministers van Jnstitie en 

Binnenlandscbe Zaken , aan de Commissaris
sen der Koningin in de provincien, betref
fende de verplicbting van militairen om 
toestemming te vragen tot het aangaan van 
een huwelijk. 4/22 Nov. 

- Besluit hondende regeling der positie van 
burgerlijke ambtenaren, die bij bet reserve
personeel der Landmacht in dienst treden. 

S. 310. 28 Nov. 
Militie. (Natlonale) Beslnit betreffende tege

moetkoming in reiskosten, te verstrekken 
aau voor den dienst afgekenrde buitenslands 
gevestigde dienstplicbtigen. 19 Jan. 

- Besluit van den Minister van Staat, Mi
nister van Oorlog, houdende wijziging van 
het bcsluit van 5 Maart 1904 betreffende 
opkomst onder de wapenen van verlof
gangers. 2 Fehr. 

- Miss ive van den Minister van Binnen,. 
landsche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende in
gelijfden bij de militie die niet met groot 
verlof zijn. 4 Fehr. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningiu in de provincien, betreffende be
wijsstukken voor vrijstelling van militie
dienst wegens broederdienst ex art. 48, 4•. 
en 5°., of ex art. 53, 2°. b en c, Militi ewet 
1901. 25 Fehr. 

- Besluit bondende bepaling dat de inhoud 
van de laatste twee zinsneden van art. 5 
van bet bcsluit van ]5 Fehr. 1904, S. 46, 
ook van toepassing zal zijn op den militie
plichtige, die in 1905 zijn eerste-oefenings
tijd volbrengt. S. 95.A.. 16 Maart. 

- Besluit tot nadere wijziging van het beslnit 
van 1 April 1902, S. 48, houdende vaststel
ling der eiscben van militaire bekwaambeid 
en lichamelijke geoefendheid, bedoeld in art. 
104 der Militiewet 1901. S. 118. 27 }[rt. 

- Besluit boudende beslissing dat uit art. 46 
in verband met art. 114 der :Militiewet 1901, 
zooals dit laatste artikel gewijzigd is bij de 
wet van 5 December 1903, S. 293, volgt dat 
uitstel van eerste oefening in aanmerking 
komt als broederdienst. 14 April. 

5 Mei. 
- Besluit boudende ontbeffing van den wer

keUjken dienst van een voor den dienst 
door den Militieraad aangewezen loteling, 
op grond dat, wanneer bet rechtsvermoeden 
van het overlijden van een zijner broeders, 
vroeger ware uitgesproken, hij recht op vrij
stelling zou hebben gebad ingevolge art. 47 
in verband met art. 46 der ~ilitiewet 1901. 

3 Mei . 
- Wet tot reg e 1 in g van cl e be v or· 

dering, het onts la g en de nonac
t i v i t e i t v a n d e m i 1 i t i e-o f £ i c i e r e n 
en van de off i ciere n bij de land-

' weer. S. 178. 6 ,Juni. 
- Besluit van den Ministe r van Staat, }Ii

nister van Oorlog, betreffende opkomst met 
spoed van de nation ale militie. 7 J uni. 

- Besluit boudende ontheffing van het nog 
niet vervuld gedeelte van den diensttijd, .an 
een ingelijfd loteling, die, ware hem ter ge
meente-secretarie geen onjuiste inlichting 
verstrekt, aanspraak op vrijstelli ng had lnm
nen doen gelden, wegens broederdienst. 

10 Nov. 
- Besluit betrekkelijk de licbting der nati

onale militie van het jaar 1906. 
S. 304. 13 ov. 
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- Missive van den Minister van Binnenland• 
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko· 
ningin in de provincien, betreffende oplei• 
ding van voorgangers in de gyrnnastiek. 

14 Nov. 
- Missive van den Minister van Binnenland• 

sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provi ncien , betreffende inschrij• 
ving voor de militie in verband met de wij 
ziging van art. 421 e. a. van het Burgerlijk 
W etboek. 6 Dec. 

Mlnlsterleele departementen. Besluit tot 
instelling van een Departement van Alge· 
meen Bestuur, dat den naam zal dragen van 
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, en tot wijziging van den naarn van 
het Ministerie van W aterstaat, Handel en 
Nijverheid. S. 264. 7 ept. 

- Besluit houdende vaststelling van een re• 
glement van orde voor den Raad van Mi· 
nisters. (bladz. 639.) 27 Sept. 

Motorrijtulgen enz. Wet ho u den de re· 
g e I i n g v a n h e t v e r k e e r o p cl e w e· 
gen in verband m et bet gebruik 
van motorrijtuigen e n rijwielen . 

S. 69. 10 Febr. 
In werking treden dier wet. 296. 6 ov. 

- Besluit tot vaststelling van voorschriften 
ter bevordering van de vrijheid en veilig• 
heid van bet verkeer op de wegen in ver• 
band met het gebruik van motorrijtuigen en 
rijwielen, alsmede ter regeling van het ver• 
keer op rijwielpaden. S. 294. 6 Nov. 

- Beslui t van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, houdende uitvoering 
van art. 12 der Motor• en Rijwielwet 
1906, taatsblad n°. 69. 10 Nov. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat, 
Handel en ijverheid, houdende vaststelling 
van bepalingen betreffende de afmetingen, 
de kleur, bet aanbrengen en bet verlichten 
der nummers met letter voor motorrijtuigen. 

10 Nov. 
Muntw ezen. Besluit houdende wijziging van 

het besluit van 17 Dec. 1901, S. 268, tot aan• 
wijzing der kantoren, waar de pasmuni tegen 
rijksdaalders, guldens en halve guldens kan 
worden ingewisseld. S. 37. 6 Fehr. 

Naturalisatie. \ Vetten betreffende natnrali• 
satie van: 

Begemann. W. L. s. 9. 2 Jan. 
Behle. H. E. 48. 7 Fehr. 
Beyer. P. H. 42. 7 Febr. 
Beil. H . A . 331. 12 Dec. 
Berendsen. P. 348. 12 Dec. 
Berentzen. A. H. G. W. 194. 7 Juni. 
Berentzen. R. H. F. 0 . 197. 7 Juni. 

Berns. A. s. 340. 12 Dec. 
Berns. L. A. 332. 12 Dec. 
Beukelaer. J. L. de 192. 7 Juni. 
Braun. J. C. K. 63. 7 Fehr. 
Braun. L. w. 64. 7 Fehr. 
Brood. J . A. L. 47. 7 Fehr. 
Bruijn. J. M. de 66. 7 Fehr. 
Buck. G. de 327. 12 Dec. 
Buekers. A. M., wed. van A. G. G. Jerosch. 

i:l. 44. 7 Fehr. 
Campbell. P. 8. 2 Jan. 
Dreesma nn. N . R. H. 198. 7 Juni. 
Dreesmann . R. J. A . F. 
Ebbeler. J. H. 
Ezechiels. E . M. 
Fein. P. 
Feldhaus. J. H. A. 
Fleck. R. 
Freudenstein. J. B. 
Funcke. B. 
Gehlen. J. H. 
Gerke. Dr. K. A. 
Gri.inning. H. C. 
Haneke. H . W. G. 
Heitkon ig. C. J. 
Hoboken . W. van 
Hovels. A. 
Jonkhan s. J. A. 
Klit:r,ing. G. C. \'On 
K luge. C. G. 
Kothmann. J . W . 
Krull. B. J . L. 
Kuipers. H. 
Laimbock. W. 

198. 7 Juni. 
14. 2 Jan. 

106. 21 Mrt. 
111. 21 Mrt. 
10. 2 Jan. 

108. 21 Mrt. 
337. 12 Dec. 
50. 7 Fehr. 
56. 7 Fehr. 

328. 12 Dec. 
339. 12 Dec. 
110. 21 Mrt. 
22. 2 Jan. 

7. 2 Jan. 
15. 2 Jan. 

338. 12 Dec. 
43. 7 Fehr. 
21. 2 Jan. 

341. 12 Dec. 
59. 7 Fehr. 
41. 7 Fehr. 
38. 7 Fehr. 

Lammers. Mr. P. H. A. N. G. S. 

Lau. F. G. 
Laumann. B. H. J. 
Leijd s. W. I. 
L iffmann. J. 
Lyppens. J. A. 
Lowenstern. E. 
Li.ickmann. H. A. 
Marx. A. 
Mertens. M. C. H. E. 

196. 7 Juni. 
68. 7 Febr. 

329. 12 Dec. 
67. 7 Febr. 
16. 2 Jan. 
51. 7 Fehr. 
39. 7 Fehr. 

334. 12 Dec. 
20. 2 Jan. 

333. 12 Dec. 
Milbanke. M. E ., douairiere van Jonkheer 

W . W. A. Boreel. S. 336. 12 Dec. 
Nauta. R 347. 12 Dec. 
Oherne. L. E. 335. 12 Dec. 
Oldeueel tot Oldenzeel. P. C. M . Baron van, 

S. 349. 12 Dec. 
Petersen. F. G. 
Piepers. C. C. A. 
Poelmann . H . B. 
Reijmer. J. P. 
Rijsse. K . van 
Riede. J. 

13. 2 Jan. 
344. 12 Dec. 
11. 2 Jan. 
40. 7 Fehr. 

350. 12 Dec. 
330. 12 Dec. 
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Rosenmoller. G. B. E. 
Schaedtlet·. ,J. T . C. 

chaedtler. 0 . K. 

S. 190. 7 Juni . 

Schenk. A. 
Schlebach. E. 

chlichting. H. A . 
chmodder. 0. A. A. 

Schulte. A. H. 
i-iluijter. G. 
Sperr. r . H. 
Stocker. C. J. 

tockmann. B. H. 
Vehmeijer. H. L. H. 
Vebmei,ier. W. C. 
Viedebantt. H. V. W. H. 
Visscher. G. 
Vorstman. L. G. 
Wessem. J. T. J. rnn 
Westeinde. D. van 't 
vVesterkamp. H. B. G. 
Wi~brun. H . 
Witteveen. H. M. 
Wolff. H. W. 

46. 7 l!~ebr. 
45. 7 .Fehr. 
109. 21 Mrt. 
342. 12 Dec. 
12. 2 Jan. 

105. 21 Mrt. 
345. 12 Dec. 
326. 12 Dec. 
52. 7 Fehr. 

6. 2 Jan. 
19. 

191. 
189. 
195. 
17. 
107. 
343. 
49. 

5. 
23. 

346. 
18. 

2 Jan. 
7 Juni. 
7 Juni. 
7 Juni. 
2 Jan. 

21 Mrt. 
12 Dec. 
7 Fehr. 
2 Jan. 
2 Jan . 

12 Dec. 
2 Jan. 

Notariaat. Besluit tot vastetelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
in de artt. 50 en 50b der wet op het N otaris
ambt. S. 270. 16 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in art. VII 
der wet van 30 December 1904 (Staatsblad 
n•. 283.) S. 307. 20 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in bet vierde 
lid van art. 13 der wet op het N otarisambt. 

S. 308. 23 Nov. 
- Eesluit houdende bepaling van het tijdstip, 

waarop de wet van 30 December 1904, S. 283, 
(Wet tot wijziging der wet op het Notaris
ambt) in werking treedt. S. 309. 24 Nov. 

- W e t h o u d e n d e w ij z i g i n g d e r w e t 
v an 30 D e c ember 1904, S. 283, tot n a
de re wij?:iging van de wet op het 
n o tar i s a m b t. S. 320. 12 Dec. 

In werking treden dier wet. S. 354. 18 Dec. 
Onderscheidingsteekenen. Eesluit hou

dende toekenning van het eereteeken, inge
steld bij besluit van 19 Februari 1869, S. 24, 
voor hen die deelgenomen hebben aan krijgs
verrichtingen tegen het landschap Djambi. 

3 April. 
- Besluit betreffende bet eereteeken voor bet 

deelnemen aan belangrijke krijgsverrichtin
gen. 10 Aug. 

Onderwijs. (Lager) Besluit houdende onge
grondverklaring van het beroep ingesteld 
door den raad der gemeeente Hellevoetsluis, 
tegen een besluit van Ged. Staten van Zuid• 

holland , waarbij goedkeuring werdonthouden 
aan ecn besluit van dien raad tot bet ver
leenen van niet eervol ontslag aan een be
noemd onderwijzer, die de betrekking aan
nam, doch later bedankte. 2 Fehr. 

- Besluit houdende bescb ikking op bet beroep, 
ingesteld door E. A. VOOGD, geboren P ULL, 
M. VAN EJZENGA, geboren WoLDERS en 
J. Ho~'S, geboren BAKKER, gehuwde onder
wijzeressen aan openbare lagere scholen te 
Amsterdam, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noordholland, dd. 17 Au
gustus 1904, n•. 1, waarbij voor zooveel noo
dig is goedgekeurd de ,,Verordening op bet 
verleenen van verlof nan onderwijzers en 
onderwijzeressen in geval van ziekte en aan 
gehuwde onderwijzeressen in geval van zwan
gerscbap", vastgesteld door den Raad der 
gemeente Amsterdam in zijne vergadcl'ing 
van 18 Mei 1904. S. 114. 23 Mrt. 

- Wet tot herziening van eenige 
artikelen der wettotregelingvan 
het lager onderwijs en aanvu ll ing 
der wet tot regeling der financi· 
ee le verhouding tus sc hen het Rijk 
en de geme e nten en herziening 
d er algemeene regelen ten aan
z i en de r p 1 a at s e l ij k e be 1 as tinge n. 

S. 151. 3 J uni. 
- Wet tot wijziging en aanvul li ng 

der wet tot regeling van b et lager 
onderwijs ender burgerlijke pen
sioen wet. S. 152. 5 Juni. 

- Besluit boudende bepaling van den dag, 
waarop de wetten van 5 Juni 1905, S. 152, 
5 Juni 1905, S. 153 en 5 Juni 1905, S. 154, 
in werking 7.Ullen treden. S. 218. 24 Juni. 

- B es luit ter bekendmaking van 
den t e kst der wet van 17 Augus
tus 1878, S. 127, ho u den de he rz i e
n i n g d e r w e t van 13 Au g u s t u s 1857, 
S. 103 , tot regel ing van het lager 
onderwijs, zooals die bij verschil-
1 end e wet ten is g e w ij z i g d. S. 219. 

26 Juni. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Neuzen, waarbij 
P. R. HUIZINGA is benoemd tot ondcrwijzer 
aan de openbare lagere school B aldaar. 

S. 254. 14 Aug. 
- Besluit boudende beslissing dat wanneer 

met bet oog op bet aantal schoolgaande kin
deren, tegen bet ontslag van een onderwijze
res geen wettelijk bezwaar best:rnt, aan den ge
meenteraad behoort te worden overgelaten de 
beantwoording der vraag, welke onderwijzeres 
daarvoor in aanmerking ?:al komen . 7 Sept. 
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Bcsluit tot vaststelling van nadere bepa
lingen nopens de aide van aanstelling van 
bijzondore onderwijzers en nopens de samen
stelling en werking der commissien van be
l'Oep voor deze onderwijzers. S. 266. 12 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van de regelen 
omtrent den bouw en de inrichting van 
scboollokalen bedoeld in bet vijfde lid onder 
A van art. 69 der wet tot regeling van bet 
lager onderwijs, waarvan de gewijzigde tekst 
is bekend gemaakt bij besluit van 26 J uni 1906 
(Staatsblad n°. 219). S. 267. 12 ept. 

- Besluit tot scborsing van het besluit van 
den Haad der gemeente Woerden van 24 Au
gustus 1905, waarbij mejuffrouw A. ToLK is 
benoemd tot onderwijzeres aan de open bare 
lagere school aldaar. S. 272. 18 Sept. 

- Bcsluit houdende besli ssing dat zoolang 
niet vooruitzicbt bestaat dat de verminde
ring van bet aantal schoolgaande kinderen 
eenigszins duurzaam zul zijn, niet tot ver
m indering van bet ,vettelijk vereiscbt aantal 
onderwijzers behoort to word on overgegaan . 

10 Nov. 
- Besluit ter uitvoering van art. 48 der wet 

tot regeling van bet lager ondenvijs, waar
van de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 
bij besluit van 26 J uni 1906 (Staatsblad 
n°. 219). S. 302. 13 Nov. 

- Besluit ter uitvoering van art. 59 der wet 
tot regeling van bet lager onderwijs, waar
van de gewijzigde tekst is bekend gemaakt 
bij besluit van 26 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 219), 8. 303. 13 Nov. 

- Besluit tot het stellen van nadere regelen 
inzake de pensionneering van onderwijzers, 
verbonden aan bijzondere lagere scholen en 
aan bijzondere kweekscbolen en van bunne 
weduwen en weezen. S. 314. 5 Dec. 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit waarbij , 
met intrekking van de ,,Voorwaarden" be
boorende bij het besluit van 7 Juli 1899, 
S. 154, de ,,Voorwaarden" bedoeld in art. 23, 
tweede lid, van bet reglement voor de Rijks
hoogere burgerscholen, op nieuw worden 
vastgesteld. S. 27. 9 Jan. 

- Wet ho u den de o. a. w ij z i gin g cl e r 
wet tot rege l ing van het middel
baar onderwijs. S. 141. 22 Mei. 

'. 154. 6 Juni. 
Onderwljs. (Hooger) Wet tot w ij z i g in g 

en aanvulling der wet tot rege• 
I i n g v an bet h o o g e r on de r w ij s. 

S. 141. 2'2 Mei. 
154. 6 Juni. 

In werking treden der eerstgenoemde wet. 
S. 180. 6 Juni. 

- Besluit ter uitvoe ring van artikel XXI der 
wet van 22 Mei 1905, S. 141, tot wijziging 
en aanvulling der wet tot regeling van bet 
hooger onderwijs. S. 225. 1 Juli. 

- B eslu it t er bekendmaking van 
cl e n t e k s t cl e r h o o g e r o n d e r w ij s
w et. S. 181. 6 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
voor de technische hoogeschool. S. 215. 

24 Juni. 
- Besluit ter uitvoering van art. 168 der 

hooger-onderwijswet. S. 216. 24 .Juni. 
van art. 33 onder c. 227. 4 Juli. 
van art. 201, tweede lid. 373. 18 Sept. 

Beslnit tot regeling van cle jaarwedclen der 
gewone hoogleeraren aan de tecbnische hooge
school te Delft. S. 287. 13 Oct. 

- Besluiten tot aanwijzing, overeenkomstig 
art. 157 der hoogeronderwijswet, van : 

het Gereformeerd Gymna ium te Amster
dam der vereeniging voor voorbereidend 
nnivers itair onclerwijs, gevcstigd te Am ster
dam. S. 290. 16 Oct. 

het Ohristelijk gymnasium te Utrecht der 
Vereeniging voor Ohristelijk Voorbereidend 
Universitair Onderwijs, gevestigd te Utrecht. 

S. 291. 16 Oct. 
de afdeeling gymnasium van het Bisschop

pelijk College te Roermond, der verneniging 
Bisschoppelijk College gevcstigd te Roer
mond . S. 298. 10 .:-Sov. 

de afdeeling gymnasium van het collegie 
St. Willebrorcl te Katwijk aau den Rijn ; 

hot Roomsch-Katholiek gymnasium te 
Amsterdam; 

de afdeeling gymnasium van het Cnuis ius 
collegie te Nijmegen. S. 299. 10 Nov. 

bet gymnasium te Rolduc, verbonden aan 
de eerste afdeeling van bet Seminarie nm 
bet bisdom van Roermond, gevestigcl te 
Rolduc, gemeente Kerkrade. , . 300. 10 Nov. 

van het Gereformeerd Gymnasium te 
Zetten der Vereeni~ing voor Gynmasiaal 
onderwijs op Gereformeerden grondslag, ge
vestigd te Zetten, gemeente Valburg. S. 306. 

16 Nov. 
het Marnix-gymnasium te Rotterdam der 

Vereeniging voor Middelbaar Onderwijs, 
Handels-Onderwijs en Voorbereidend Hooger 
Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, ge
vestigd te Rotterdam. . 356. 22 D ec. 

- Besluit tot aanwijzing van de Vereeniging 
voor H ooger Onderwijs op Gereformeerden 
grondslag als bevoegd in de van de ver
eeniging uitgaande ,,Vrije Universiteit" eenc 
bijzondere universiteit te hebben, die ten 
aanzien van eenige door haar te verleenen 
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doctorale graden gelijke recb ten heeft als de 
Rijksuniversiteiten . S. 311. 4 Dec. 

Ongevallenverzekerlng. Besluit tot wijzi
ging van art. 2 van bet besluit van 8 De
cember 1902, S. 214, tot vaststel!ing van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in art. 72 der Ongevallenwet 1901. 

S. 26. 5 Jan. 
- Besluit tot wijziging van bet besluit van 

21 Nov. 1902, S. 200, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in art. 59, sub 2, der Ongeval!en
wet 1901. S. 31. 27 Jan. 

- Missive van den Minister van Staat, Minis
ter van Oorlog aan de autoriteiten der Laud
macht, betreffende de Ongevallenwet 1901. 

30 Jan. 
- Besluit tot aanvullini van het besluit van 

5 Dec. 1902, S. 206, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in de artt. 52, tweede en derde lid, 
en 59 sub 1, 3 en 4 der Ongevallenwet 1901, 
gewijzigd bij besluit van 14 Oct. 1903 (Staats
blad n•. 271). S. 76. 18 Febr. 

261. 1 Sept. 
- Besluit tot aanvulling van bet besluit van 

18 Dec. 1902, S. 223, houdende vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in art. 86, derde lid, der Onge
vallenwet 1901. S . 96. 17 Mrt. 

- Wet houdende wijziging van art. 22 
der Bero e pswet. S. 161. 5 Juni . 

- Besluit van den Minister van Binnen
landsche Zaken, houdende, met intrekking 
der bescbikkingen van 30 Januari 1903 en 
21 December 1904, vaststelling der verval
dagen van de premien, bedoeld in art. 46 
der Ongevallenwet 1901. 17 J uni. 

- Besluit tot voorkoming van gelijktijdig ge
uot van tijdelijke , uitkeering of rente inge
volge de Ongevallenwet 1901 en pensioen, 
onderstaud, wedde of belooning ten laste 
van de geldmiddelen van N ederlands~h
lndie, Suriname of Curac;ao. S 232. 7 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
15 Nov. 1902, , . 195, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur a!s 
bedoeld in art. 31 der Ongevallcnwet 1901, 
gewijzigd bij besluit van 22 December 1904 
(Staatsblad n•. 258). S. 260. 1 Sept. 

Onteigening. Wetten en besluiten betreffende 
onteigening van eigendommen voor: 

de uitbreiding van de veemarkt te Leiden. 
S. 98. 18 Mrt. 

den bouw van eene nieuwe spoorwegbrug 
over de Gou we bij Gouda, en bet, in verband 
daarmede, verleggen van een gedeelte van 

den Staatsspoon veg van Rotterdam naar 
Utrecht. S. 104. 18 Mrt. 

de verbreeding van de groote Halstraat 
en bet aanleggen van een plein tegenover 
de achterzijde van bet raadbuis te 's Graven
bage. S. 159. 5 Juni. 

een verbindingsspoorweg tusschen den ont
worpen spoorweg van Rotterdam naar 's Gra
venbage en naar Scbeveningen en de Ver
bindingsbaan om Rotterdam. S. 164. 5 Juni. 

een havcnspoorweg naar den rechter Maas
oever te Rotterdam en van de wijziging van 
den overgang van den spoorweg Amsterdam 
-Rotterdam over de Delfshavensche chie. 

S. 167. 5 Juni. 
de ophooging van een gedeelte van de 

Staphorster Stouwe tusschen Hamingen en 
Baarloo oncler gemeente Staphorst. S. 262. 

2 Sept. 
het doortrekken tot bet Lamgroen rnn 

de zich tusschen de Ammunitiehaven en de 
Zuid-Oost-Binnensingel bevindende, aan de 
Nieuwe Haven uitkomende straat te 's Gra
venhage. S. 362. 30 Dec. 

de voltooiing van de verbetering van de 
rivier de Regge. S. 368. 30 Dec. 

Pensioene9. Wet tot wijziging en 
aanvulling van de ,,Bevorderings- • 
wet voor de zeemacht 1902" en 
d e · ,,P e n s i o e n w e t v o o r d e z e e-
m a c h t 1902" (wetten van 9 Juni 1902, 
(S taats b lad n••. 86 en 87). S. 3. 2 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
op bet verleenen van pensioenen en onder
standen voor eens aan de Europeesche en 
met deze gelijkgestelde militairen, beneden 
den rang van onderluitenant, van bet Neder
landsch-Indische leger. S. 74. 17 Febr. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zuken aan de Gedeputeerde Staten van 
de provincien, betreffende over te leggen 
staten van dienst- en bewijsstukken, bij aan
vragen om pensioen door burgerlijke amb
tenaren. 9 l\Iei. 

- Wet h o u den de o. a . w ij z i g i n g d e r 
b u r g e r I ij k e p e n s i o en wet. S. 152. 

5 Juni. 
- Wet tot r e g e ling van bet pen

sioen der weduwen en weezen van 
on de r w ij z er s en w ij z i g in g en a an
vu 11 in g der w e t tot regeling van 
bet pensioen der weduwen en 
w e e z e n v a n b u r g e r l ij k e a m b t e
n are n. S. 153. 5 Juni. 

- Wet tot regeling va n d e pensi
o en e n van h e t on cl er w ij z end per
son e e I aan gemeente-hoogere bur-
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gerscholen , on verpl i e h te gemeen
te-bu rge rs c holen en gymnasia; 
g emecntel ijk e middelbare scho-
1 e n v o o r m e i s j e s ; g e m e e n t e l ij k e 
k w e e k s c h o l e n v o o r o n d e r w ij z e r s 
e n onde rw ij zeres sen. S.154. 5 Juni . 

- W e t t o t v e r b o o g i n g v a n b e t b e
d rag. der pens i oenen ten l astevan 
be t £on d s, i n g e s t e l d b ij d e 1 a at
s t e l ij k bij de wet van 29 Juni 1899, 
S. 149, gewij z igde wet van 9 Mei 
1890 (S t aat s b I ad n°. 79). S. 156. 5 J uni. 

- Wet tot regeling der pensioenen 
v an b e t p e r s o n e e l v a n d e n I o o d s
d i en s t voor zeescbepen en van 
de w edu wen en kinderen van dat 
p e r s o n e e I. S. 172. 6 J uni. 

In werking treden dier wet. S. 239. 
15 Juli. 

Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
reglementen betreffende de toekenning van 
pensioenen, gagementen en onderstanden 
aan de militairen van bet Nederlandscb-ln· 
discbe legP.r en aan huune weduwen en 
weezen. S. 206A. 15 Juni. 

- Besluit tot regeling der betaalbaarstelling 
van de pensioenen, bedoeld bij art. 34 der 
.,Loods-pensioenwet 1905". . 274. 20 Sept. 

- Besluit boudende voorscbriften tot uit
voering van art. 2 der Weduwenwet voor 
de onderwijzers 1905. S. 353. 18 Dec. 

- llesluit boudende regelen voor bet militair 
geneeskundig onderzoek, bedoeld bij art. 5, 
§ 1, van bet reglement op bet verleenen van 
pensioen en van onderstanden voor eens aan 
de Europeesche en met dezen gelijkgestelde 
militairen, beneden clcn rang van onder
luitenaut van bet N ederlandsch-Indische 
leger (S taatsblacl 1905, n°. 74). . 359. 22 Dec. 

- Wet houdende vaststelling va n 
de bijdrag e aan bet Weduwen
en ·weez e nfond s van burgerlijke 
ambtenaren in Nederl.-Indie enz. 

S. 373. 30 Dec. 
Personeele belasting. Besluit houdende 

wijziging van het bcsluit van 31 Decem
ber 1896, S. 266, tot instelling van raden 
van beroep voor de uitspraak op bezwaar
scbriften betrekkelijk de personeele belasting 
en aanwijzing van bunne stanclplaatsen. 

S. 255. 14 Aug. 
Plaatsnamen. Missive van den Minister 

van Binnenlandscbe Zaken aan de Gedepu
teercle Staten van de provincien betreffende 
gelijknarnige gerneenten. 3 April. 

Polders. Besluii boudende bescbikking op 
bet beroep, ingestelcl door het best uur van 

den Vereenigden Binnenpolder onder Haar
lemmerliede en Spaarnwoude, tegen bet be
sluit van Ged. Staten van Noordbolland, waar
bij goedkeuring is onthouden aan eene door 
genoernd bestuur vastgestelcle verordening 
tot aanvulling der keur of politieverorden ing 
van gemelden polder. S. 80. 20 Fehr. 

Politie. Besluit boudende nadere wijziging 
van bet besluit van 21 Februari 1893, S. 49, 
tot nadere regeling der jaarwedden van de 
beambten der Rijksveldwacbt. S. 79. 20 Fehr. 

- Besluit van den Minister van Waterstaat , 
Handel en ijverbeid, betreffende telegram
men ter zake van verstoriug der openbare 
orde. 4 Mrt. 

Posterij . Besluit boudende aanvulling van 
art. 11 , § 1, eerste lid, van bet besluit van 
14 Dec. 1895, S. 222, tot uitvoering van 
onderscbeidene bepalingen der wet van 
15 April 1891, S. 87, tot regeling dee bricven
posterij, zooals dat luidt na de aanvulling 
daarin aangebracbt bij besluit van 3 De
cember 1901 ( taatsblad n°. 233). S. 113. 

22 Mrt. 
- Besluit tot wijziging van bet besluit van 

21 October 1871, S. 105, houdende bepalin
gen nopens bet overmaken van gelden, door 
middel van bet stelsel van postwissels, tus
scben Nederland en bet Vereenigd K on ink
rijk van Groot-Britannie en Ierland S. 115. 

25 Mrt. 
- Besluit boudencle vrijstelling van hriefport 

voor de briefwisseling over dienstzaken van 
de Landweerdistrictscomrnandanten met ver
scbillende autoriteiten. 4 April. 

- Be luit houdende vrijstelling van briefport 
voor briefwisseling van den boofdofficier be
last met de mandateering, met de ontvangers 
der directe belastingen. 4 April. 

- Besluit tot naclere wijziging en aanvulling 
van art. 12 van bet besluit van 2 N ovem
ber 1898, S. 227, gewijzigd en aangcvuld 
bij dat van 4 Maart 1 99, . 75, tot regeling 
van de porten en recbten der brieven en 
andere stukken, welke worden uitgewisseld 
tusscbcn N ederland en de Ian den tot de 
Algemeene Postvereeniging behoorende, als
mede de lanclen welke n iet tot die V ereeni
ging '6ebooren. S. 125. 7 April. 

- Besluit boudende vrijstelling van briefport. 
28 Juli. 

- Besluit tot aan,ulling van art. 11, § 4 a, 
van bet besluit van 14 Dec. 1895, S. 222, 
gewijzigd bij die van 2 Nov. 1899, S. 226, 
van 3 Dec. 1901, S. 233, van 28 April 1903, 
S. 138 en van 22 Maart 1905, . 113, tot 
uitvoering van onderscheidene bepalingen 
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del' wet van 15 April 1891, S. 87, tot rege
ling del' brievenposterij. S. 269. 15 Sept. 

Provinciaal bestuur. vVet tot wijzi
g i n g v a n d o P r o v i n c i a 1 e w e t. S. 210. 

17 J uni. 
- Besluit houdendebekendmaking 

van den tek s t der wet van 6 Juli 
1850, S. 39, r e gelende de samenstel
ling en macht van de provin cia l e 
Staten,' zooa ls die luidt na de 
daarin la atste lijk bij de wet van 
17 Juni 1905, S. 210, gebra chte wijzi
g i n gen en a an vu I Ii n gen. S. 224. 

30 Juni. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a)s bedoeld bij art.108 
der Provinciale Wet. S. 248. 31 Juli . 

Raad van State. Besluit tot aanvulling van 
art. 31 van het besluit van 4 September 1862, 
S. 174, houdende \'OOl'schriften ter uitvoering 
van de wet van 21 Dec. 1861, S. 129, rege
lende de zamenstelling en de bevoegdheid 
van den Raad van State, zooals het laatste
lijk is gewijzigd bij het besluit van 16 No
vember 1881 (Staatsblad n°. 177). S. 289. 

13 Oct. 
Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit 

houdende bepalingen omtrent de vrijstelling 
nm iuvoerrecht voor collodion, benoodigd 
bij de vervaardiging van baleinen. S. 25. 

2 Jan. 
- Besluit houdende nadere bepalingen om

trent het vervoer en de nederlagen van ac
cijnsgoederen in het terrein van toozicht 
langs de grenzen. S. 78. J8 Febr. 

- Besluit houdende nadere aanwijzing van 
heerbanen in de de provincie Drentb e en 
vestiging van een grenskantoor te Barger
Oosterveen en van een betalingskantoor te 
Roogeveen. S. 81. 21 l!'ebr. 

- Besluit houdende vestiging van eene eerste 
wacht aan de AcbeYeningsche visscbersbaven 
en aanwijzing van de gemeente 's Graven
hage, als losplaats voor den invoer ter zee. 

S. 124. 6 April. 
- Besluit houdende uadere bepalingen om

trent vrijdom van invoe'rrecbt. S. 139. 
17 Mei. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent vrij
stelling van invoenecht voor zaponlak, be
noodigd bij het vernissen van metalen 
voorwerpen in fabrieken en trafieken. S. 265. 

11 Sept. 
- Besluit houdende aanwijzing van eene 

heerbaan, vestiging van een gl'enskantoor 
bij grenspaal 168 onder de gemeente Weert 
en wijziging van de attributen van het 

kantool' der invoerrechten en accijnzen in 
de kom der gemeente W eert. S. 284. 6 Oct. 

Rechtswezen . Wet tot wijziging der 
bepalingen van het Wetboek van 
B u r g e r I ij k e Re g t s v o r d e r i n g b e
t ref fend e bet getu i genverboor. 

S. 71. 14 Fehr. 
- Besluit tot wijziging van het Reglement 

n•. IV, op d e organisatie en de dienst der 
deurwaarders en verdere regtsbedienden, 
vastgesteld bij het besluit van 14 Sept. 1838 
(Staatsblad n•. 36). S. 119. 29 Mrt. 

S. 312. 4 Dec. 
- Besluit bepalende de pluatsing in bet Staats

blad van de goedkeuring, door Nederland, 
der verlenging, voor den tijd van vijf jaren , 
ingaande 1 Febr. 1905, van de bevoegdbeden 
der gernengde recbtbanken in Egypte. S. 127. 

13 A pril: 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

tltaatsblad van bet besluit van den Kbedive 
van Egypte van 17 April 1905, boudende 
wijziging van art. 16 van bet reglement op 
de organisatie der gemengde recbtspraak 
daar te lande. S. 236. 13 Juli. 

- Besluit tot wijziging van de artt. 82 en 83 
van bet bij besluit van 14 Sept. 1838, S. 36, 
vastgestelde en laatstelijk bij besluit van 
26 Nov. 1903 (Stbl. n°. 282) gewijzigde Reg
lement I . S. 252. 8 Aug. 

- Besluit boudende bepaling van den dag, 
waarop de wetten van 6 Fehr. 1901, S. 62, 
12 Febr. 1901, S. 63 en 12 Fehr. 1901, S. 64, 
in werking treden. S. 292. 25 Oct. 

Rivieren. W et houdende nadere Rijksbij
drage aan bet polderdistrict Tielerwaard 
voor de verbooging van de Waaldijken, in 
verband met de afsluiting der Reerewaarden
scbe overlaten . S. 165. 5 J uni. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
van politie voor de scbeepvaart en de vlot
vaart op de Merwede, de Noord en de 
Nieuwe Maas. S. 277. 28 Sept. 

Rijksge stichten en Rijkswerkinrichtingen. 
Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in de 
artt. 3 en 21 der wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n°. 64). S. 209. 15 J uni. 

Rijnvaart. Besluit tot bekracbtiging van een 
reglement van politie voor de scheepvaart 
en de vlotvaart op den Rijo met inbegrip 
nm de Waal en de Lek. S. 126. 7 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad der Ned. , 
houdende beslissing dat onder de Rijn niet 
is begrepen, het water tusscben Wijk bij 
Duurstede en Katwijk, zoodat daarop niet 
van toepassing is bet bij besluit van 9 Octo-
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ber 1897, S. 204, vastgestelde reglement. 
25· April. 

- Besluit tot bekrachtiging van politiebepa
lingen op bet vervoer van petroleum en hare 
distillatieprodukten in tankschepen op den 
Rijn. S. 131. 2 Mei. 

Scheepvaart. Besluit tot aanvulling van het 
besluit van 24 April 1897, S. 107, en van 
de daarbij behoorende toelicbting. S. 117. 

25 Mrt. 
- Besluit tot nadere wijziging van het besluit 

van 13 Aug. 1891, S. lo , tot vaststelling 
van een algemeen reglement van politie voor 
rivieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen 
en daartoe behoorende werken, onder be
beer van bet Rijk, gewijzigd bij de besluiten 
van 17 April 1894, S. 57, 23 April 1897, 

105 en 8 Juli 1897 (Staatsblad n°. 174). 
S. 217. 24 Juni. 

297. 6 Nov. 
Schuld. (Nationale) Besluiten boudende 

machtiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en scbatkistpromessen. S. 92. 7 Mrt. 

95. 15 Mrt. 
400. 30 Dec. 

- Wet betreffende het aangaan eener geld-
leening ten laste van den taat. S. 97. 

18 Mrt. 
- Beslui t betreffende de verwisseling van drie 

ten honderd rentegevende schuldbekentenis
sen, uitgegeven krachtens de wet van 18 Maart 
1905, S. 97, tegen inschrijving op bet Groot
boek der drie ten bonderd rentegevende 
N ationale Schuld. S. 122. 3 April. 

- W et tot inkoop en amortisatie van Natio
nale Schuld, in verband met de geldelijke 
gevolgen van nadere wettelijke maatregelen, 
betreffende de pensionneering van onder
wij7.end personeel. S. 155. 5 Juni. 

Schutterij . Besluit houdende toepassing van 
het eerste lid van art. 45 der Landweerwet 
op de dienstdoende schutterijen van eenige 
gcmeenten. S. 28. 12 Jan. 

305. 16 ov. 
360. 28 Dec. 

- Besluit houdende nadere regeling van de 
samenstelling en indeeling van de dienst• 
docnde schutterij dcr gemeente Vlissingen. 

S. 84. 23 Febr. 
Dordrecht. 242. 24 Juli. 

Spaarbanken. Beslu it tot nadere w1Jz1gmg 
van het bij de besluiten van 15 Mei 1883, 
S. 45. en van 8 Mei 1896, S. 77, gewijzigde 
besluit van 10 Jan. 1881, S. 2, strekkende 
tot uitvoering van de wet van 25 Mei 1880, 
S. 88, tot instelling eener Rijkspostspaar
bank, gcwijzigd en aangevuld bij de wet 

van 20 Juli 1895 ( taatsblad n°. 135). t:i. 293. 
27 Oct. 

- Besluit houdende regeling van de organi
satie van het personeei dcr directie van de 
Rijkspostspaarbank, vastgesteld bij besluit 
van 25 Juli 1901, n°. 35. S. 357. 22 Dec. 

Spoorwegen. Wet houdendc bekrachtiging 
van eene overeenkomst met de Maatscbappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen be
treffende den aanleg en de exploitatie van 
een spoorweg van Eindhoven naar Weert. 

S. 1. 2 ,fan. 
- Arrest van den Hoogon Raad der Ned., 

houdende beslissing dat in het algemeen in 
de wet van 9 April 1875, S. 67, ,,dienst" 
eene ruimere beteekenis beeft dan ,.,er,oer" 
en art. 27, laatste lid d ier wet deze betee
kenis niet beeft beperkt; dat terwijl de zorg 
voor het veilig verkee t· in bet bijzonder 
eiscbt het nemen van maatregelen ter be
veiliging van het ve,·voer over de wegen, 
uitoefening van spoorwegdienst in het alge 
meen omvat ulle werkzaambeden, noodig 
voor de exploitatie daarvan en dat de 7.0rg 
voor de verlicbting der wacbtkamers en 
andere voor bet publiek toegankelijke localen 
en daarmede ook bet op het station bereiden 
voor bet tot dat einde noodige gas, zoo dit 
gescbiedt door den ondernemer van den 
spoorwegdienst, dee! uitmaakt van de exploi
tatie daarvan. 9 Jan . 

- W et tot bevordering van den aanleg en 
regeling van de exploitatie van een locaal
spoorweg van Devouter over Raalte naar 
Ommen . S. 160. 5 Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 
van bet algemeen reglement voor den dienst 
op de spoorwegcn, vastgesteld bij bes! uit 
van 27 October 1875, ::l. 183, zooals dit laat
stelijk werd aaugevuld bij beslnit rnn 7 April 
1903 (Staatsblad n°. 96). S. :l35. 13 Juli. 

280. 2 Oct. 
315. 9 Dec. 

- Besluit tot wij?.iging en aanvulling rnn bet 
,,Locaalspoorwegreglement 1902, dee! A", 
vastgesteld bij besluit van 18 Augustus 1902 
(Staatsblad n°: 170). S. 281. 2 Oct. 

Statistiek. Besluit hou:lende vaststell ing der 
jaarwedden van de ambtenaren en bedien
den werkzaam onder den directeur van 
bet Centraal Bureau voor de Statistiek. 

12 April. 
- Missive van den Mini ter van Binnenland

sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provincien, betreffende telkaar
ten voor de geboorte- en buwelijksstatistiek. 

18 :N"ov. 
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- .A.ls voren betreffende de maandelijksche 
bevolkingsstatistiek. 12 Dec. 

Sterke drank. Besluit tot vernietiging van 
het beslnit van burgemeester en wetbouders 
van Arn hem, voor ,mover daarbij aan F. C. A. 
HEIJXEMAN vergunning voor den ,erkoo 
van sterken drank in het klein voor gebruik 
ter plaatse van verkoop is verleend. S. 24. 

2 Jan. 
- Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Ged. Staten van de pro
vincien, betreffende toepassing van art. 5, 
tweede lid der Drankwet. 24 Jan. 

25 Febr. 
- Besluit tot regeling van den werkkring van 

de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs voor 
bet toozicht op de naleving van de Drankwet. 

S. 85. 24 Fehr. 
- Besluit tot scborsing van het besluit van 

burgemeester en wetbouclers van Muideo, 
tot intrekking van de vergunning voor den 
kleinbandel in sterken drunk, verleend aan 
L. P. C. BIJLEVELD alclaar. S. 93. 11 Mrt. 

Vernietiging van dat beslnit. 237. 14 Juli. 
- Missive van den Minister van Binnenland

scbe Zakeb aan de Geel . Staten van de pro
vincien, betreffende bet verstrekken van op
ga,en in verband met de vrijstelling van bet 
vereiscbte van vergunning voor den klein
handel in sterken drank voor wijnbanclelaren 
die in bet bezit waren van verlengbanr 
crediet op 1 Mei 1904. 23 Mrt. 

- Besluit ter uitvoering van de artt. 6, eerste 
lid, en 3, eerste lid, van de Drankwet 
(Staatsblad 1904, n°. 235). S. 120. 1 April. 

- Besluit van den Minister van Binnenland
sche Zaken, boudende o. a . vercleeling van 
het Rijk voor bet toezicbt op de naleving 
cler Drankwet in drie inspcctien, en aanwij
zing der standplaatsen. 25 April. 

- Besluit tot vernietiging van bet besluit van 
Geel. Staten van Zeeland, waarbij aan J. RAC· 

KENBERG te Middelburg een bijzondere ver
gunning voor den kleinbandel in sterken 
drank is verleend. S. 138. 8 Mei. 

- Besluit, tot vernietiging van de besluiten 
van burgemeester en wetbouders van Ap
peltero, waarbij vergunningen voor den klein
banclel in sterken drank zijn verleend. S. 150. 

3 Jun i. 
-- Besluit tot vemietiging van het besluit van 

burgemeester en wetbouders van Aalten, 
waarbij aan J. KO'l'IllJIS aldaar, vergunning 
voor den kleinbandel in sterken drank is 
verleencl. S. 214. 23 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van bet besluit van 
Ged. Staten .an Utrecht, waarbij ongegrond 

is verklaard het beroep , ingesteld door 
L. WILMANS te Baarn, tegen de weigering 
van eene vergunning voor den kleinhandel 
in sterken drank. S. 226. 1 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van bet besluit van 
Geel. Staten van Overijssel, waarbij onge
grond is verklaard het beroep, ingesteld door 
A. H. Cos·rER te Stad-Almelo, tegen de wei
gering van eene vergunnning voor den klein
handel in sterken drank. S. 228. 4 Jul i. 

- Besluit tot vern ietigi ng van de besluiten 
van burgemeester en wetbouders van Gen 
clringen , waarbij vergunningen voor den 
kleinbanclel in sterken drank zijn verleend. 

S. 2"29. 4 Juli . 
- Besluit tot vernietiging van bet besluit van 

Ged. Staten van Utrecht, waarbij ongegrond 
is verklaard bet beroep , ingesteld door 
A. HORSMAN JR., te Baarn, tegen de wei
gering van eene vergunning voor den klein
bandel in sterken drank. S. 230. 4 Juli . 

- Besluit boudende aanwijzing van sterke 
dranken, die bij geringere boeveelbeid clan 
twee deciliter verkocbt kunnen worden krach
tens eene vergunning voor den verkoop, be
doeld bij letter b van bet tweede lid van 
art. 1 der Drankwet. S. 240. 17 Juli . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten van Znidholland, waarbij onge
grond is verklaard het beroep van F. C. GoE
K0OP te Goedoreede, tegel\ intrekking van 
zijne bij½ondere vergunning voor den klein
bandel in sterken drank. S. 244. 26 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wetbouders van Valken
burg (Limburg), waarbij aan A. S:MEETS 
eene vergunn ing voor den kleinhanclel in 
sterken is verleend. S. 245. 28 Juli . 

- Besluit tot vernietiging van de besluiten 
van Geel. Staten van Zuidbolland, waarbij 
aan H. HooFT en aan M. J. J. BRUENS te 
Rotterdam vergunning voor den kleinbandel 
in sterken drank is geweigerd. S. 256. 

23 Aug. 
- Besluit tot vernietiging van bet besluit 

van burgemeester en wetbouders van Krom
men ie, waarbij afwijzend is besrbikt op het 
verzoek van H. v AN DER HoEvEN om toe
passing van art. 59, tweecle lid der Drank
wet. S. 278. 28 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van bet besluit van 
burgemeester en wethouders van Krommenie, 
waarbij aan J. DE JONG Jnz. vergunning 
voor den kleinbandel in sterken drank is 
verleend. S. 279. 28 Sept. 

- Beoluit houclende uitvoering van art. 47 
der Drankwet. 28 Dec. 
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- W e t t o t w ij z i g i n g v a n a r t. 65 v a n 1 

de D rank wet (Staats b I. 1904, n°. 235). 
S. 361. 30 Dec. 

- Zie ook: Gem,eente·verord,eningen. 
Strafrecht en strafvorderlng. Besluit tot 

vaststell ing van een algemeenen maatregel 
van bestunr, als bedoeld in art. 39sexies 
van het Wetboek van Strafrecht, zooals 
dit luidt ingevolge de wet van 12 Febru 
ari 1901 (Stbl. 63). S. 208. 15 Juni. 

Sulker. Besluit houdende vaststelling van 
het iuvoerrecht voor eenige suikerhoudende 
goederen. S. 89. 3 Maart. 

- Besluit houdende vaststelling van het bij 
zonder recht, te heffeu van suiker ber
komst ig uit landen die premien op de pro
ductie of den uitvoer daarvan verleenen. 

S. 135. 4 Mei. 
238. 14 Juli. 

- Besluit houdende wijziging van de voor
scb riften omtrent het vaststellen van de 
herkomst van suiker. S. 137. 6 Mei. 

Tele grafen en telefonen. W et houdende 
aanvulling en wijziging van de 
wet van 11 Jan u a r i 1904 , S. 7, be
t re ff end e aanleg, explo it at i e en 
g e b r u i k v a n t o I e g r a £ e n e n t e I e
£ one n. S. 2. :l Jan. 

- Beslnit van den Minister van vVaterstaat, 
H andel en Nijverheid, betreffende telegrnm
men ter zake van verstoring der openbare 
orde. 4 Mrt. 

- Besluit tot vaststelling van eenen alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in art. 12 van de Telegraaf- en Telefoon
wet 1904 (Stbl. n°. 7). S. 90. 6 Maart. 

- Besluit tot wijziging: 1°. van het besluit 
van 9 Juni 1904, S. 117, houdende bepa
lingen betreffende den Rijkstelefoondienst; 
2°. van bet besluit van 8 Juli 1904, S. l27, 
boudende goedkeuring van een nieuw reg! e
ment voor den d ienst der Rijkstelegraaf; 
en 3°. van het besluit van 1 Augustus 1904, 
S. 202, houdende voorwaarden , waaronder 
met medewerking der gemeenten , verbin
dingen tot aansluiting van Rijkstelefoon
kantoren ook voor den interlocalen telefoon
dienst kunnen worden dienstbaar gemaakt. 

S. 257. 28 Aug. 
- Besluit tot wijziging van bet besluit van 

12 October 1899, S. 217, tot intt-ekking der 
voorwaarden, waaronder Rijkstelegraafkan
toren en van nadere bepalingen, waaronder 
Rijkstelephoonkantoren kunnen worden op
gericht , zooals dit luidt na de daarin ge
brachte wijzig ing bij besluit van 24 J uni J901 
(Staatsblad n°. 169). S. 285. 9 Oct. 

- Besluit houdende vaststelling van een ,oor
loopig tarief voor de wisseling ,an tele
grammen tangs radiotelegrafiscben weg. 

S. 358. 2:l Dec. 
Tractaten . Besluit tot bekendmaking van 

de namen der mogendbeden , die tot op 
31 December 1904 de verdragen en de ver
klaringen der Vredesoonferentie bebben be
krachtigd of daartoe zijn toegetreden. S. 29. 

23 Jan. 
- Frankrijk. Verdrag betreffende het tot 

stand brengen .an kabelverbindingen. 
S. 60. 8 Febr. 

- Griekenland. Protocol tot regeling ,•an den 
toestand der naamlooze en andere vennoot
scbappen van het eene land in bet andere. 

S. 61. 8 Febr. 
- Denemarken . Arbitrageverdrag. S. 199. 

7 Juni. 
- Frankrijk. Arbitrageverdrag. S. :lOO. 7 Juni. 

249. 5 Aug. 
- Groot-Brittannie. Arbitrageverdrag. S. :l0l. 

7 ,Juni. 
S. 250. 5 Aug. 

- Duitscbland. Overeenkomst om gcen uit
voering te geven aan een gedeelte van bet 
tusschen Nederland en Duitscbland den 
24sten Juli 1901 te Berlijn gesloten Kabel
verdrag (Stbl. 1902, n°. 168). S. 202. 7 Juni. 

246. 29 Juli. 
- N ederlegging der akten van bekrachtiging 

van Italie en van Zwitserland nopens de 
drie verdragen over ir.teruationaal privaat
recht d.d. 12 J uni 1902 (Staatsblad 1904, 
n°. 121 en n°. 128). S. 251. 7 Aug. 

- Groot-Brittannie. Overeenkomst tot wijzi
ging van artikel IV van bet Telegraaf
kabelverdrag van 1899 (Staatsblacl 1899, 
n°. 109). S. 259. 30 Aug. 

- Belgie. Overeenkomst betreffende de ver
betering der verlichting van de W ester
Scheide en hare mondingen. S. 316. 12 Dec. 

- Portugal. Verdrag tot regeling van de 
grenzen van het wederzijdsch gebied op 
bet eiland Timor. S. 382. 30 Dec. 

- Internationale overeenkomst van den :ll De
cember 1904, betreffende aan hospitaalschepen 
te verleenen vrijstelling van recbten en 
heffingen. S. 383. 30 Dec. 

Vee- en vlees chk euring. Besluit boudende 
vaststelling van een reglement voor cle cur
sussen in vee - en vleeschkeuring. 25 April. 

Veezlekten. Missive van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverbeid, aan de 
Commissarissen der Koning in in de provin
cien, houdende inlicbtingen in zake de uit
voering van de maatregelen tot bestrij-
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cling van de tuberculose onder bet runclvee. 
20 J an. 
28 Jan. 
22 Dec. 

- Besluit betreffencle den in- en doorvoer van 
bout. S. 132. 3 Mei. 

- Missive van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverbeid, aan de Commissarissen 
der Koningin in de provincien, betreffende 
voorschot-declaratien in zake bet vervoer van 
tuberculeuse runderen. 29 Nov. 

Veillgheid in fabrieken en werkplaatsen. 
W e t h o u d e n d e b e p a I i n g e n t o t b e• 
v e i l i g i n g b ij h e t u i t v o e r e n v a n 
bouwwerken onder grooteren dan 
den at mos£ er is c hen l u c h t cl r u k. 

S. 143. 22 Mei. 
lu werking treden dier wet. S. 234. 12 Juli. 

Besluit tot vaststelling van een algomeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in arti• 

. kel 1 der wet van 22 Mei 1905 (Stbl. n°. 143.) 
t::l. 220. 27 J uni. 

- Besluit boudende voorschriften voor de ver
zending, vrij van briefport, van stukken opge
maakt tengevolge van de wet van 22 Mei 1905 
S. 143, houdende bepalingen tot beveiliging 
bij het uitvoeren van bouwwerken onder 
grooteren clan den atmosferischen luohtdruk. 

S. 301. 13 Nov. 
Vereenigingen. Arrest van den Hoogen Raad 

der N ederlanden, houdende beslissing dat 
art. 12 der wet tot regeling der cooperatieve 
vereenigingen van 17 November 1876, S. 227, 
alleen betrekking heeft op hen, die, geen 
leden-oprichters zijnde, later tot de vereeni
ging zijn toegetreden. 1 Dec. 

Visscherij . Besluit tot nadere wijziging van 
het besluit van 15 Mei 1884, S. 107, hou
dende vaststelling van voorschriften tot be
scherming der teelt en tot regeling der vis
scherij van schelpdieren in de Zuiderzee, de 
Wadden, de Lauwerzee en den Dollart, zoo
als het is gewijzigd bij besluit van 8 Janu
ari 1885 (Stbl. n°. 3.) S. 123. 4 April. 

Volksgezondheid. Beschikking van den Mi• 
niste1· van Binnenlandsche Zaken, boudende 
vaststelling van bepalingenmetinachtneming 
van welke de onder beheer van den Centralen 
Gezondheidsraad staande verplaatsbare zie
kenbarakken aan gemeentebesturen ten ge
bruike worden afgestaan . 4 Mrt. 

- Besluit houdende beslissing dat de door de 
gezondheidscommissie in te dienen raming 
van ontvangsten en uitgaven geen begrooting 
is, waarvan elke post door den gemoenteraad 
moet goedgekeurd worden en dat bij de be
oordeeling daarvan echter rekening moet ge• 

houden worden met de d raagkracht der ge
meente. 8 Sept. 

Volkshuisvesting. We t tot w ij z i gin g 
van de art t . 8 en 51 de r Won in g wet . 

. 4. 2 ,Jan. 
- Besluit houdende beslissing dat art. 27 der 

Woningwet door den gemeenteraad niet kan 
worden toegepast om tot eene verbreeding 
van reeds bestaande straten te gAraken . 

25 J an. 
Waarborg der gouden en zilveren werken. 

Besluit tot wijziging der paragraphen 7 on 9 
van art. 4 van het besluit van 26 November 
1901, S. 225, betreffende den vorm en bet 
gebruik van 's Rijks keu rstempels voor gou
den en zilveren werken. S. 271. 16 Sept. 

Wegen. Wet betreffende bet overbrnngen 
van een gedeelte van 4en Rijksweg Arnster
dam-Haarlem in bebeer en onderhoud bij 
de gemeente Amsterdam en terugnemen van 
een antler gedeelte van dezen weg in bebeer 
en onderboud bij het Rijk. J:l. 103. 18 J\1rt. 

- Beslnit houdende wijziging van betKonink
lijk besluit van 19 Januari 1898, S. 25, tot 
vaststelling van eenige bepalingen van politie 
betreffende bet gebrnik maken van wegen, 
enz. ouder beheer van het Rijk. S. 296. 

6 Nov. 
- Wet betreffende bet overbrengen van een 

gedeelte van den Rijksweg van Maastricht 
naar Nijmegen in beheer en onderhoud bij 
de gemeente Venlo. S. 322. 12 Dec. 

Wetgeving. Besluit tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur , als be
doeld in art. 385b, laatste lid van het Bur
gerlijk '\Vetboek, zooals dit luidt ingevolge 
de wet van 6 Fehr . 1901 (Stbl. n°. 62.) S. :207. 

15 Juui. 
Zeebrieven. Besluit ter bekendma

k i n g van d en to k s t v an h et be· 
s l uit van 30 Januari 1874 (Nedor
landsch Staatsblad n°. 15, Indisoh 
Staatsblad n°.113), houdende bepa
l ingen omtrent de z.eebrieven en 
jaurpassen in Nederlandsch-l nd ie, 
zooals die bij latere besluiten is 
gew ij z i gd en aangevuld. S. 116. 25 Mrt. 

Zegel. Missive van den .Minister van Finan
oien aan de directeuren der registratie en 
domeinen, betreffende toepa sing der zegel
wet op afschriften van bescbikkingen, be· 
doeld in art. 34, n°. 5, der Drankwet. 8 J uni. 

- Missive van den Minister van Staat, Minis
ter van Oorlog, aan de Commissarissen der 
K oningin in de p rovincien betreffende vrij
stelling van zegelrecbt. 5 Aug. 

- Missive van don Minister van Binnenland-
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sche Zaken , aan de Ged. taten van de pro• 
vincien, betreffende zegelrecht voor verzoe
ken om afkondiging van voorgenomen huwe· 
lijken in andere gemeenten. 17 Aug. 

Zlekten. (Besm ettelljk e) Bes! t tot vast
stelling van eenige buitengewone aatregelen 
tot afwending van de pest en tot wering 
barer uitbreiding en gevolgen. S. 2 . 21 Fehr. 

- Besluit waarbij de wetten van December 
1872, S. 134, tot voorziening v n besmette
lijke ziekten en van 28 Maart 1877, S. 35, 
tot wering van besmetting door uit zeo aan
komendo schepen , van toepas ing worden 
verklaard op meningitis cerebr spinalis epi
demica. . 20G. 10 Juni. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten-

gewone maatregelen tot afwending der Azia
t iscbe cholora en tot wering barer uithrei
ding en gevolgen. S. 275. 2"2 Sept. 

- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 
1884, S. 80, aangevuld door de wet van 20 Juli 
1884, S. 164, en gewijzigd bij art. 19 van de 
wet van 15 April 1886, S. 64, tot vaststelling 
van buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmP.ttelijke ziekten en tot we· 
ring barer uitbreiding en gevolgen. S. 283. 

6 Oct. 
Zout. Besluit tot aanvulling van het besluit 

van !l Fehr. 1881, S. 27, houdende nadere 
bepalingen omtrent bet vervoer en de neder
lagen van zout in bet terrein van toezicbt. 

S. 77. 18 Fehr. 

~-




